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Tổng Bí Thư nguyễn Phú Trọng 
trả lời phỏng vấn 

nhân dịp năm mới 2022 

Nhân dịp năm mới 2022, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930 - 3-2-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). 
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng _ Ảnh: TL
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v Phóng viên: ưa Tổng Bí thư, tiếp
theo thành công của Đại hội, việc
nghiên cứu, học tập quán triệt và triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng là công việc hết sức cần thiết.
Vậy trong năm đầu thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, công việc
đó được triển khai như thế nào? 
P Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Đại hội
XIII của Đảng đã hội tụ uy tín của
Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân
tộc, niềm tin của nhân dân, có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng trong quá trình
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới. Đại hội xác định
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển đất nước cho 5 - 10 năm tới
và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm
thành lập nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nhưng không phải Đại hội bế mạc
là coi như xong. Đây mới chỉ là bước
mở đầu, có biến Nghị quyết thành
hiện thực sinh động hay không, có làm
ra của cải vật chất, mang lại giàu có
cho đất nước và hạnh phúc cho nhân
dân hay không, đó mới là thành công
thực tế của Đại hội. Cho nên, việc
nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là
công việc hết sức hệ trọng, phải được
thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt,
bài bản. 

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm
kỳ, Quốc hội khóa XV đã tổ chức 2 kỳ
họp; Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các ngành Nội chính, Văn hóa,
xây dựng Đảng, Đối ngoại đã lần lượt
tổ chức hội nghị toàn quốc để triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng. Tất cả các hội nghị đều được
chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, bài
bản, thể hiện phương thức, cách làm
mới, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ,
nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí,
quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo
đúng tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất
hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng” và
“dọc ngang thông suốt”. 

Tiếp sau các hội nghị này, các cấp ủy
và tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ
quan, đơn vị trong toàn hệ thống
chính trị cần khẩn trương xây dựng
chương trình, kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều
kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ
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quan, đơn vị mình; phải làm hết sức
thiết thực, tránh hời hợt, hình thức. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc
biệt là người đứng đầu phải gương
mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tạo sự thống nhất cao trong việc tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc
sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Tổ
quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân
dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước
ta ngày càng phát triển, phồn vinh. 
v Phóng viên: ưa Tổng Bí thư, chúng
ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đây là công việc vô cùng khó khăn,
phức tạp, không thể chỉ làm trong một
sớm một chiều, mà phải tiến hành một
cách căn cơ, bài bản. Xin Tổng Bí thư
cho biết, bước vào nhiệm kỳ Đại hội
XIII, công việc này tiếp tục được đẩy
mạnh thực hiện như thế nào? 
P Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Nhiệm
vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một
yêu cầu quan trọng gắn liền với sự
phát triển của Đảng, của dân tộc. Nhất
là từ khi bước vào công cuộc Đổi mới
năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều
nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn

Đảng, như: Hội nghị Trung ương 3
(khóa VII); Hội nghị Trung ương 6 lần
2 (khóa VIII)...

Trong 3 nhiệm kỳ trở lại đây (khóa
XI, XII, XIII), các Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều
bàn và ban hành những nghị quyết,
kết luận hết sức quan trọng về công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu
sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn
so với lần trước, đã tạo sự chuyển biến
tích cực, rõ rệt trong công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, được nhân
dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, góp
phần rất quan trọng vào việc thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đã đạt được, cũng còn những tồn tại,
hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng
viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo,
quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý
nghĩa, tầm quan trọng của công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu
cao tinh thần trách nhiệm, thiếu
gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm
sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào
chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi
với làm, thiếu tu dưỡng và rèn luyện,
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dẫn đến suy thoái biến chất, vi phạm
kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của
Nhà nước, đến mức phải xử lý kỷ luật,
xử lý hình sự. 

Trong khi đó, sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu
cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề,
đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao
hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là
đạo đức là văn minh”, đủ sức lãnh đạo
công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước nhanh và bền vững hơn. Chính vì
vậy, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, trên cơ sở kế thừa,
bổ sung, phát triển nhiều nội dung
quan trọng của các Nghị quyết Trung
ương trước đây, Kết luận Hội nghị
Trung ương 4 khóa XIII đã được ban
hành nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự
trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Điểm mới nổi bật của Kết luận
Trung ương 4 lần này là thực hiện đồng
bộ giữa xây dựng Đảng và xây dựng hệ
thống chính trị; giữa xây dựng đạo đức
cách mạng và chống chủ nghĩa cá
nhân; không chỉ ngăn chặn, mà từng
bước đẩy lùi, xử lý nghiêm những hành
vi tham nhũng, tiêu cực, những biểu
hiện suy thoái, biến chất trong cán bộ,

đảng viên. Kết luận Trung ương 4 lần
này đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao
gồm cả xây dựng hệ thống chính trị;
không chỉ đối với đảng viên và các cấp
ủy, tổ chức đảng, mà còn mở rộng ra
đối với cán bộ, công chức, viên chức,
các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn
vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất
là ở các cơ quan thực thi pháp luật,
những đối tượng có chức, có quyền,
những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi,
kể cả các cơ quan có chức năng phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng
thời, bổ sung, làm rõ hơn hệ thống
những biểu hiện của sự suy thoái về tư
tưởng chính trị và đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu
cực” sát hợp với tình hình mới. 

Cùng với Kết luận Trung ương 4
khóa XIII, Đảng ta đã bổ sung, hoàn
thiện, ban hành nhiều văn bản quan
trọng nhằm tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, như: Kết luận số 01-
KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 37-
QĐ/TW về những điều đảng viên



không được làm, thay thế Quy định số
47-QĐ/TW trước đây; Quy định số
41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức
đối với cán bộ, đảng viên có sai phạm...

Đây là những quy định được ví như
những “biệt dược” giúp chúng ta
phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các
loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của
Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho
cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề
kháng, không bị tha hóa, biến chất;
đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương của Đảng... 
v Phóng viên: Trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm

bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả
vừa phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực
thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng đã đề ra, xin Tổng Bí
thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
đã có những chủ trương, lãnh đạo, chỉ
đạo kịp thời như thế nào? 
P Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Bộ
Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên
theo dõi và chỉ đạo kịp thời với nhiều
quyết định cụ thể. Tựu chung lại có 3
nhóm vấn đề chính: (1) Nhóm vấn đề
về các giải pháp phòng, chống dịch. (2)
Nhóm vấn đề về bảo đảm an sinh xã
hội, chăm lo đời sống nhân dân. (3)
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Cả nước tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 _ Ảnh: TL



Nhóm vấn đề về phục hồi phát triển
kinh tế. Mặc dù chúng ta còn phải đối
diện với nhiều khó khăn, thách thức,
song đến nay dịch bệnh cơ bản đã
được kiểm soát; mọi mặt của đời sống
xã hội và các hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội... đã dần thích ứng với điều
kiện mới. Có được thành quả này phải
khẳng định là các công việc chúng ta
triển khai khá đồng bộ từ Trung ương
Đảng đến Quốc hội, Chính phủ và
điều quan trọng là các cấp, các ngành,
các địa phương và nhân dân cả nước
đã chung sức đồng lòng, triển khai
đồng bộ các biện pháp mạnh mẽ, quyết
liệt để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch và
bước đầu đã thu được những kết quả
tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; an sinh
xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an
ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại
tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh
vực; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính
trị quan trọng của đất nước, Đại hội lần
thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc
hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021- 2026... diễn ra an
toàn, thành công rất tốt đẹp. 

Trong thời gian tới, dự báo tình
hình sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó
lường, đòi hỏi chúng ta phải chủ động

hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong lãnh
đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công
sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực;
linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện
có hiệu quả chương trình tổng thể
phòng, chống dịch Covid-19 gắn với
chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023. 

Tôi tin tưởng rằng, cả nước góp sức,
toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống
nhất ý chí và hành động, cùng với sự
giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở
nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất
định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
Covid-19, góp phần xứng đáng vào sự
nỗ lực chung của toàn nhân loại vì
một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh
vượng, xứng đáng với truyền thống
anh hùng vẻ vang của Đất nước ta,
Dân tộc ta! 

Nhân dịp Xuân mới - Nhâm Dần,
cũng là kỷ niệm 92 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh (3/2/1930 - 3/2/2022), thay mặt
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân
ái gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước,
kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè
quốc tế lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc
và thành công! n
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Kính thưa các đồng chí!
ực hiện kế hoạch hợp tác trao đổi

lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam
và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm
nay Hội đồng Lý luận Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban
Tuyên Truyền Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc tổ chức Hội thảo lý
luận lần thứ 16 giữa hai Đảng với chủ
đề: “Những thành tựu to lớn và kinh
nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước”.

Hội thảo là dịp để chúng ta cùng
nhau làm rõ những thành tựu to lớn

và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản
Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo
tìm tòi đề ra đường lối xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở mỗi nước, chia sẻ kinh
nghiệm, tăng cường hiểu biết, nâng
tầm công tác lý luận, góp phần thắt
chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Việt Nam - Trung Quốc.

Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các các
đồng chí tham gia đoàn đại biểu hai
Đảng chúng ta tham dự Hội thảo quan
trọng và nhiều ý nghĩa này. Đặc biệt,
tôi xin được gửi đến đồng chí Hoàng
Khôn Minh cùng các đồng chí trong
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nhỮng ThÀnh TỰu TO LỚn 
VÀ KInh nghIỆM LỊCh SỬ 

CỦA ĐẢng CỘng SẢn VIỆT nAM 
trOng QUÁ trÌnh lÃnh ĐẠO XâY

dỰng ChỦ nghĨA XÃ hỘi
Phát biểu của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam
tại Hội thảo Lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng
Cộng sản Trung Quốc.
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đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung
Quốc lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp
nhất. Chúc các đồng chí Việt Nam,
Trung Quốc mạnh khoẻ, hạnh phúc,
an lành và nhiều thành công mới!

ưa các đồng chí!
Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt

quá trình đấu tranh cách mạng, kiên
định, vững vàng trên nền tảng chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn
nhất quán khẳng định: chủ nghĩa xã hội
là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là khát
vọng của dân tộc và nhân dân Việt
Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu
khách quan, là con đường tất yếu của
cách mạng Việt Nam vì độc lập của dân
tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Hơn 90 năm qua, phát huy bản lĩnh,
trí tuệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
lãnh đạo nhân dân kiên cường vượt
qua những chặng đường đấu tranh với
muôn vàn khó khăn, đầy gian khổ, hy
sinh, thực hiện một sứ mệnh lịch sử
chưa hề có tiền lệ: tiến hành đồng thời
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa,
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lập nên
những chiến công oanh liệt, những

thắng lợi vẻ vang và những thành tựu
phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng
tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”,
lập nên Nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân
dân đầu tiên ở Đông Nam Á; là chiến
thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng
Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước,
đưa non sông về một mối, cả nước đi
lên chủ nghĩa xã hội. 

Trước yêu cầu mới của sự phát triển
đất nước, trên cơ sở tổng kết thực tiễn
sáng tạo của quần chúng nhân dân,
phân tích và dự báo đúng tình hình
thế giới và xu thế thời đại, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã từng bước đổi mới
tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và
đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu
bước chuyển to lớn, có ý nghĩa cực kỳ
quan trọng trên con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đổi mới
là sự lựa chọn mang tính lịch sử, là
quá trình thay đổi sâu sắc, toàn diện
về nhận thức, tư duy lý luận, về chủ
trương, đường lối xây dựng, phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đã thật sự
trở thành sản phẩm sáng tạo vĩ đại của



Đảng và nhân dân Việt Nam, mang lại
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử, để đất nước Việt Nam chưa
bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế
và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Nhìn lại 35 năm qua, khẳng định
đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng
tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội của Việt Nam là phù hợp với thực
tiễn đất nước và xu thế phát triển của
thời đại, Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
khơi dậy khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, dân tộc hùng cường,
nhân dân ấm no, hạnh phúc; đề ra

mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21,
Việt Nam trở thành nước phát triển,
thu nhập cao, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Đó là tầm nhìn của Đảng
thống nhất với khát vọng của nhân
dân, là động lực to lớn phát huy mạnh
mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự
cường, sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, để Việt Nam lập nên
kỳ tích phát triển mới, cùng tiến
bước, sánh vai với các cường quốc
năm châu. 

ực tiễn thế giới đã chứng tỏ
rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Cộng sản là nhân tố quyết định thắng
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lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
xã hội. Lúc nào, ở đâu, nếu Đảng kiên
định, vận dụng đúng đắn và phát
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin,
thì tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã
hội vượt qua được những thử thách
cam go, giành được thắng lợi. Nếu
Đảng hiểu sai, vận dụng máy móc
giáo điều chủ nghĩa Mác-Lênin, thì
tiến trình đó sẽ gặp không ít khó
khăn, thậm chí thụt lùi, thất bại. Sự
sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội
ở Liên Xô và Đông Âu là tổn thất to
lớn đối với phong trào cách mạng thế
giới, song cần hiểu đúng rằng, đó chỉ
là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội kế hoạch hoá tập trung, quan
liêu, bao cấp, xa dân, xa rời những
nguyên lý căn bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin, xa rời các nguyên tắc và
phương thức lãnh đạo của một đảng
cách mạng chân chính, thiếu sự thích
ứng với những thay đổi thường xuyên
của thực tiễn. Đó còn là hệ quả của
những sai lầm về đường lối phát triển
kinh tế-xã hội; sai lầm nghiêm trọng
về đường lối chính trị, nhất là sự
buông lỏng công tác chính trị - tư
tưởng, công tác cán bộ của đảng cầm
quyền trong quá trình cải tổ. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra
năm bài học kinh nghiệm lớn, cũng có
thể được coi là năm vấn đề lý luận căn
cốt của cách mạng Việt Nam trong thời
kỳ Đổi mới. Đó là: (1) triển khai toàn
diện, đồng bộ, thường xuyên công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao
năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức
chiến đấu của Đảng; (2) quán triệt sâu
sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm
“dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là
trung tâm của sự nghiệp đổi mới, xây
dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ
quốc; (3) có quyết tâm chính trị cao, nỗ
lực lớn, hành động quyết liệt, năng
động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù
hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,
tổ chức thực hiện chủ trương, chính
sách; (4) tập trung ưu tiên xây dựng
đồng bộ thể chế phát triển nhanh và
bền vững đất nước, trọng tâm là thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; (5) chủ động nghiên
cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình,
không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt,
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng của chúng tôi luôn nhấn mạnh,
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt
Nam thành công, trước hết phải luôn
kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ
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nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh. Đây là vấn đề mang tính nguyên
tắc hết sức quan trọng, không cho phép
ai được ngả nghiêng, dao động.

Với nhận thức chủ nghĩa xã hội vừa
mang tính phổ biến, vừa có tính đặc
thù, Đảng Cộng sản Việt Nam không
ngừng nghiên cứu, tìm tòi mô hình
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

ứ nhất, xã hội xã hội chủ nghĩa
mà nhân dân Việt Nam xây dựng có 8
đặc trưng, vừa mang giá trị, ý nguyện
và khát vọng của dân tộc Việt Nam,
vừa phản ánh những giá trị phổ quát
của nhân loại và tầm nhìn của thời đại,
đó là: dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh; do nhân dân
làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc; con người có cuộc sống ấm
no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát
triển toàn diện; các dân tộc trong cộng
đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết,
tôn trọng và giúp nhau cùng phát
triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh

đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác
với các nước trên thế giới.

ứ hai, để xây dựng chủ nghĩa xã
hội Việt Nam cần tiến hành 8 phương
hướng cơ bản, đó là: đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn
với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ
tài nguyên môi trường; phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng
con người, nâng cao đời sống nhân
dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa,
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát
triển, chủ động và tích cực hội nhập
quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với
sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong triển khai các phương hướng
lớn đó, cần bám sát quan điểm chỉ đạo
xuyên suốt: phát triển nhanh và bền
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vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong
đó phát triển kinh tế - xã hội là trung
tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát
triển văn hoá là nền tảng tinh thần;
bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng
yếu, thường xuyên.

ứ ba, chú trọng xây dựng, hoàn
thiện ba trụ cột của mô hình xã hội
chủ nghĩa Việt Nam: 

(1) Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát
của nền kinh tế Việt Nam. Đó là nền
kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập
quốc tế, vừa vận hành đầy đủ, đồng bộ
theo các quy luật của kinh tế thị
trường, vừa bảo đảm định hướng xã
hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo. Đó là nền kinh tế lấy
nhân dân làm trung tâm, tăng trưởng
kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo vệ môi trường ngay trong từng
bước đi, từng chính sách và suốt quá
trình phát triển. 

(2) Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. Đó là nhà nước
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân

dân; chủ quyền Nhân dân là tối
thượng; thực hành sáng tạo nguyên
tắc: mọi quyền lực nhà nước thuộc về
nhân dân, quyền lực nhà nước là
thống nhất, có sự phân công, phối hợp
và kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp và tư pháp, phù
hợp với điều kiện thực tế và mô hình
hệ thống chính trị Việt Nam.

(3) Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa -
phương thức hiệu quả nhất để phát
huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa
là mục tiêu, vừa là động lực của sự
phát triển. Nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa Việt Nam có sự thống nhất giữa
tính giai cấp với tính nhân dân, giữa
tính dân tộc với tính nhân loại. Đó là
nền dân chủ mang bản chất nhân văn
vì con người, cho con người nên
không mâu thuẫn mà thống nhất với
tính pháp lý: dân chủ phải luôn bảo
đảm quyền làm chủ của nhân dân trên
thực tế, đồng thời gắn với tính pháp
chế, bảo đảm kỷ cương. 

ứ tư, nắm vững, quán triệt sâu sắc
và xử lý tốt 10 mối quan hệ lớn phản
ánh những vấn đề mang tính quy luật
biện chứng của quá trình xây dựng,
phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc
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Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là: (1)
quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát
triển; (2) giữa đổi mới kinh tế và đổi
mới chính trị; (3) giữa tuân theo các
quy luật thị trường và bảo đảm định
hướng xã hội chủ nghĩa; (4) giữa phát
triển lực lượng sản xuất và xây dựng,
hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất
xã hội chủ nghĩa; (5) giữa Nhà nước, thị
trường và xã hội; (6) giữa tăng trưởng
kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện
tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi
trường; (7) giữa xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (8)
giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc
tế; (9) giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ; (10) giữa
thực hành dân chủ và tăng cường pháp
chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

ứ năm, một vấn đề có ý nghĩa
then chốt là: sự nghiệp đổi mới, xây
dựng chủ nghĩa xã hội luôn được đặt
dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp
của Đảng. ực tiễn lịch sử đã khẳng
định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng
đầu, có ý nghĩa quyết định mọi thắng
lợi của cách mạng Việt Nam. Luôn
quán triệt sâu sắc bài học “dân là gốc”,
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định:

Đảng không có lợi ích nào khác ngoài
lợi ích của nhân dân; Đảng chịu trách
nhiệm trước Nhân dân về các quyết
định của mình.

Càng đi sâu vào tiến trình đổi mới,
càng đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức, chúng tôi càng ý thức được
tầm quan trọng của nhiệm vụ xây
dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,
vững mạnh, đủ năng lực để hoàn
thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo sự
nghiệp xây dựng, phát triển đất nước
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa mà nhân dân giao phó. Cụ thể
là: tăng cường xây dựng Đảng về chính
trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư
tưởng, lý luận; tập trung xây dựng
Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng
Đảng về tổ chức, trọng tâm là đổi mới,
hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao
chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội
ngũ đảng viên;  tăng cường xây dựng
Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược và người đứng đầu; thắt
chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân
dân để xây dựng Đảng; nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám
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sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì
đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực, lãng phí; đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng trong
điều kiện mới. 

Từ thực tiễn qua 35 năm tiến hành
công cuộc đổi mới và 30 năm thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình
thành, từng bước hoàn thiện và hiện
thực hoá lý luận về đường lối đổi mới
Việt Nam, thể hiện tầm nhìn, mục tiêu
và các định hướng phát triển đất nước,
đúc kết những bài học kinh nghiệm,
những quan điểm chỉ đạo, những mối
quan hệ lớn phù hợp với quy luật
khách quan, để tiếp tục bổ sung, phát
triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã
hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Trong bối cảnh thế giới và nhân loại
đứng trước những biến động lớn,
chúng tôi đánh giá cao và xin chúc
mừng những thành tựu to lớn trong
công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Những thành tựu đó còn là niềm cổ
vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý báu cho

các nước kiên định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt
Nam. Tiến tới Đại hội lần thứ XX của
Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng
tôi tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản
Trung Quốc với hạt nhân lãnh đạo là
đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Tập Cận Bình, sẽ tiếp tục có những
bước phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo
nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều
thành tựu phát triển to lớn hơn nữa. 

Với tinh thần trao đổi khoa học
thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm,
Hội thảo lý luận lần thứ 16 của hai
Đảng chúng ta sẽ có những đóng góp
thiết thực đối với nhiệm vụ phát triển
lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng
Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam và Trung Quốc, góp phần
làm phong phú, sâu sắc thêm nội hàm
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt
Nam – Trung Quốc, thúc đẩy mối
quan hệ láng giềng hữu nghị truyền
thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và
Nhân dân hai nước chúng ta ngày
càng phát triển lên một tầm cao mới.

Chúc Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng
sản Trung Quốc thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí! n
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Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng
sản Việt Nam ra đời. Dưới
sự sáng lập và rèn luyện của

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt
Nam đã chèo lái con thuyền cách
mạng Việt Nam vượt qua những
ghềnh thác gian nan, thử thách khắc
nghiệt, giành được những thắng lợi vĩ
đại. Từ một thuộc địa của thực dân
Pháp, Việt Nam đã trở thành một
quốc gia thống nhất, độc lập, xây
dựng phát triển theo con đường xã
hội chủ nghĩa. Từ thân phận mất
nước, chịu hai tầng áp bức của thực
dân và phong kiến, nhân dân Việt
Nam đã trở thành chủ nhân của đất

nước, cuộc sống được cải thiện toàn
diện, không ngừng. Từ một đất nước
với hàng ngàn năm văn hiến nhưng bị
xóa tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam
đã trở thành một quốc gia có vị thế và
uy tín trên trường quốc tế ngày càng
được tăng cường, ngày càng hội nhập
sâu rộng vào các tiến trình vận động
của thế giới. Tất cả những thành tựu
vĩ đại ấy đều không tách rời sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với
vai trò một nhân tố có ý nghĩa quyết
định. Vai trò, ý nghĩa quyết định ấy
thể hiện qua các bình diện: Mở đường
cho cách mạng Việt Nam; vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin hoạch
định đường lối đúng đắn, sáng suốt
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cho cách mạng Việt Nam; tổ chức
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của
cách mạng Việt Nam.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra con
đường mới cho cách mạng Việt Nam

Giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp
xâm lược Việt Nam, áp đặt một chế độ
cai trị hà khắc, khai thác vơ vét tài
nguyên, bóc lột người dân đến tận
xương tủy. Với lòng yêu nước nồng
nàn, tinh thần tự cường dân tộc và
truyền thống anh hùng bất khuất đấu
tranh chống ngoại xâm, các cuộc đấu
tranh chống thực dân Pháp liên tục nổ
ra. Đó là những cuộc phản kháng của
một số nhà vua, một bộ phận quan lại,
văn thân, chí sỹ yêu nước, thương nòi
hay những cuộc khởi nghĩa vũ trang
của các hào trưởng, lãnh tụ nông dân.
Đó là những cuộc bạo động dưới sự tổ
chức của các đảng chính trị theo
đường lối tư sản hay những phong
trào đấu tranh bất bạo động, nhằm
khai dân trí, chấn dân khí, để cải thiện
dân sinh hay vận động sự hỗ trợ từ bên
ngoài. Tuy nhiên tất cả các cuộc đấu
tranh đó đều không đi đến thành
công. Những nhà vua yêu nước phản
kháng bị đày biệt xứ. Nhiều quan lại,
tướng lĩnh của nhà nước phong kiến

có tinh thần yêu nước bị xử tử bằng
những hình thức dã man. Các cuộc
khởi nghĩa vũ trang, các cuộc bạo
động bị dìm trong bể máu. Hàng vạn
người dân yêu nước đứng lên chống
ách thống trị của thực dân ngoại bang
bị bỏ tù hay bị giết hại. Sự thất bại của
những phong trào đấu tranh đó là điều
được báo trước bởi thiếu một đường
lối đấu tranh đúng đắn, thiếu sự lãnh
đạo của một chính đảng có nền tảng
tư tưởng khoa học, có tổ chức mạnh
mẽ và có sức thuyết phục đối với đông
đảo các tầng lớp nhân dân.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch
Hồ Chí Minh là người đã bôn ba hải
ngoại, dày công học tập, nghiên cứu để
tìm ra con đường cứu nước, cứu dân,
là người sáng lập, tổ chức, rèn luyện
Đảng Cộng sản Việt Nam và trang bị
cho Đảng một nền tảng tư tưởng khoa
học, đúng đắn, đó là chủ nghĩa Mác-
Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội. Từ năm 1927, trong tác phẩm
Đường cách mệnh - cuốn sách giáo
khoa để đào tạo những cán bộ đầu tiên
của Đảng, Người viết: “Bây giờ học
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa



Lênin”1. Chánh cương vắn tắt đầu tiên
của Đảng đã khẳng định con đường
của cách mạng Việt Nam là “làm tư
sản dân quyền cách
mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội
cộng sản”2. Cương lĩnh
chính trị tháng 10-1930
của Đảng xác định:
“Đảng là đội tiền phong
của vô sản giai cấp, lấy
chủ nghĩa Các Mác và
Lênin làm gốc mà đại
biểu quyền lợi chánh và
lâu dài, chung cho cả
giai cấp vô sản ở Đông
Dương, và lãnh đạo giai
cấp vô sản Đông Dương
ra tranh đấu để đạt
được mục đích cuối cùng của vô sản
là chủ nghĩa cộng sản”3.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam có
một đảng chính trị được tổ chức chặt
chẽ theo người nguyên tắc của một
chính đảng mácxít Lêninnít kiểu mới,
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền
tảng tư tưởng, lấy chủ nghĩa Cộng sản
làm mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó,
lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một

con đường cứu nước mới, trong đó
cuộc đấu tranh giải phóng vì độc lập
dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân

dân gắn liền với mục tiêu
xây dựng chủ nghĩa xã
hội. 

Con đường mà Đảng
Cộng sản Việt Nam đã
mở ra cho cách mạng
Việt Nam là con đường
mới về chất so với những
con đường mà các tổ
chức, phong trào yêu
nước trước đó đã đi theo.
Nếu nhiều phong trào,
cuộc vận động yêu nước
trước khi Đảng Cộng sản
ra đời ít nhiều đều mang
tính bột phát mà không

dựa trên cơ sở lý luận và nền tảng tư
tưởng khoa học đúng đắn, thì con
đường cách mạng do Đảng Cộng sản
vạch ra trên cơ sở chủ nghĩa Mác-
Lênin, những cơ sở khoa học, thực
tiễn trên cơ sở sự tổng kết về tính quy
luật của lịch sử phát triển của nhân
loại. Nếu hầu hết các phong trào đấu
tranh trước khi Đảng Cộng sản ra đời
đều chỉ nhằm giải quyết những nhiệm
vụ cụ thể trước mắt mà không có mục
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Với sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam, lần
đầu tiên ở Việt Nam có
một đảng chính trị
được tổ chức chặt chẽ
theo người nguyên tắc
của một chính đảng
mácxít Lêninnít kiểu
mới, lấy chủ nghĩa Mác
- Lênin làm nền tảng tư
tưởng, lấy chủ nghĩa
Cộng sản làm mục tiêu
phấn đấu.



tiêu cơ bản lâu dài, hoặc chỉ hướng tới
mục tiêu xây dựng chế độ chính trị
phong kiến hay chế độ tư sản đã lỗi
thời, thì con đường cách mạng do
Đảng Cộng sản vạch ra hướng tới mục
tiêu giải phóng dân tộc, mang lại tự do
cho nhân dân và tiến hành công cuộc
xây dựng chế độ xã hội mới, xã hội
XHCN để bảo đảm vững chắc nhất
nền độc lập cho đất nước, tự do cho
dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.
Con đường mà Đảng Cộng sản Việt
Nam đã mở ra cho cách mạng Việt
Nam là con đường mới phù hợp với
quy luật lịch sử và xu hướng vận động
của thời đại. Chính Cách mạng áng
Mười Nga cùng tính chất ưu việt của
cuộc cách mạng ấy đã là một minh
chứng thực tế cho xu hướng vận động
của thời đại, là tấm gương, sự cổ vũ
cho sự lựa chọn con đường cách mạng
mới của Đảng Cộng sản và nhân dân
Việt Nam.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để
sáng suốt hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
trên cơ sở sự kết hợp của phong trào
công nhân và phong trào yêu nước của

các tầng lớp nhân dân Việt Nam, lấy
chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho mục tiêu và
hành động cách mạng. Trên cơ sở
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -
Lênin, Đảng đã vận dụng một cách
sáng tạo vào tình hình thực tế cụ thể
của đất nước để đề ra đường lối đúng
đắn cho cách mạng Việt Nam.

Trước hết, đường lối chung của toàn
bộ tiến trình cách mạng Việt Nam là
gắn kết hữu cơ giữa độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh giải phóng
và giành độc lập dân tộc là cơ sở, điều
kiện để tiến hành công cuộc xây dựng,
phát triển đất nước. Xây dựng đất
nước theo con đường XHCN, đến lượt
nó, là điều kiện, cơ sở cho việc bảo vệ
vững chắc độc lập dân tộc, mang lại
ấm no, hạnh phúc và tiến bộ cho nhân
dân. Giương cao đồng thời hai ngọn
cờ độc lập dân tộc và CNXH là vấn đề
có tính nguyên tắc, là điểm tựa, cột
sống của toàn bộ hệ thống đường lối
của Đảng. Trước sau như một, Đảng
Cộng sản Việt Nam dựa vào đó làm cơ
sở có tính nguyên tắc này để cụ thể
hóa thành các chủ trương, Nhà nước
Việt Nam dựa vào đó để triển khai xây
dựng các chính sách hợp lý cụ thể qua
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các giai đoạn lịch sử của đất nước.
ứ hai, đường lối đấu tranh cách

mạng giải phóng dân tộc dựa vào sức
mạnh đoàn kết toàn dân tộc với tinh
thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn
kết/ ành công, thành công, đại
thành công”. Sách lược vắn tắt của
Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch
ra và được thông qua trong Hội nghị
thành lập Đảng đã thể hiện đã thể hiện
rất rõ ràng quan điểm đoàn kết tối đa
các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong
toàn dân tộc trong đấu tranh cách
mạng. Cùng với việc khẳng định
“Đảng là đội tiên phong của vô sản giai
cấp”, “Đảng phải thu phục cho được
đại bộ phận dân cày”, đường lối của
Đảng yêu cầu: “phải hết sức liên lạc với
tiểu tư sản, trí thức, trung nông,
anh niên, Tân Việt”, phải lôi kéo, tập
hợp vào hàng ngũ cách mạng cả với
“phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư
bản An Nam mà chưa rõ mặt phản
cách mạng”, chỉ “bộ phận nào đã ra
mặt phản cách mạng” thì mới đánh
đổ. Đường lối đấu tranh cách mạng
dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân xuất phát từ nhận thức một vấn
đề có tình quy luật của đời sống xã hội:
“Trong bầu trời không có gì quý bằng

nhân dân, trong thế giới không gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”4. Đường lối của Đảng về đại
đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được
hoàn thiện theo hướng cụ thể và tích
cực hơn qua mỗi giai đoạn trong tiến
trình cách mạng.

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt
Nam trước sau như một tôn trọng, bảo
vệ sự công bằng, bình đẳng và sự đoàn
kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các giai cấp,
các tầng lớp dân cư, các dân tộc/tộc
người trong cộng đồng dân tộc Việt
Nam; tôn trọng và bảo đảm quyền tự
do tôn giáo, tín ngưỡng, quyền tự do
không tôn giáo, tín ngưỡng của người
dân. Đảng coi Việt kiều là một phận
không tách rời của dân tộc Việt Nam,
khuyến khích và hỗ trợ bà con Việt
kiều giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
đồng thời tôn trọng luật pháp nhà
nước nơi định cư.

ứ ba, đường lối xây dựng và phát
triển đất nước vì nhân dân, lấy hạnh
phúc nhân dân là mục tiêu tối thượng,
cải thiện không ngừng đời sống nhân
dân một cách toàn diện cả về vật chất
và tinh thần, cả về kinh tế và văn hóa,
xã hội. Con người vừa là mục tiêu, vừa
là động lực của phát triển đất nước.
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Trước hết, đường lối ấy thể hiện
tính ưu việt của chế độ XHCN mà
Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân xây
dựng. Trong chế độ XHCN, Đảng
Cộng sản lãnh đạo xã hội, là tổ chức
của những đại biểu ưu tú của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động; mục
đích của chế độ xã hội đó là giải phóng
con người, xóa bỏ người bóc lột người,
thực hiện dân chủ, công bằng trong
mọi chính sách, mọi bước đi; trong xã
hội đó, quan hệ giữa người với người
là tự do, bình đẳng, quan hệ con người
với thiên nhiên là hài hòa, bền vững. 

Phù hợp với tính chất ưu việt của
chế độ, ngay trong những năm tháng
khó khăn ác liệt của chiến tranh giải
phóng, Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt
Nam vẫn giành sự quan tâm đến phát
triển kinh tế, xây dựng văn hóa, cải
thiện các điều kiện xã hội để bảo đảm
tốt nhất đời sống của nhân dân. Sau
khi giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước, trên cơ sở phát huy sáng kiến
và sức sáng tạo của nhân dân, tiếp thu
chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế,
Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường
lối Đổi mới với ba trụ cột là: Phát triển
kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là
then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng

tinh thần, động lực phát triển kinh tế -
xã hội. Về kinh tế, Đảng chủ trương
xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN. Nói như Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN ở Việt
Nam “là một kiểu kinh tế thị trường
mới trong lịch sử phát triển của kinh
tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế
vừa tuân theo những quy luật của kinh
tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và
được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên
tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội,
thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức
quản lý và phân phối”5.

Trong quá trình xây dựng, phát
triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt
Nam ngày càng nhận thức rõ hơn vai
trò, vị trí, ý nghĩa của văn hóa trong
đời sống xã hội. Cùng với văn hóa, các
vấn đề xã hội được quan tâm thích
đáng vì mục đích phát triển một xã hội
hài hòa, dân chủ, công bằng, tạo cơ hội
cho mọi người dân được sống trong
hạnh phúc, được phát triển tự do, toàn
diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.
ực hiện đường lối đổi mới, công
cuộc xây dựng, phát triển đất nước của
Việt Nam đã đạt được những thành
tựu mang tính lịch sử. Cơ đồ, tiềm lực,
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vị thế và uy tín quốc tế của đất nước
được tăng cường. Đời sống của nhân
dân được cải thiện cơ bản, toàn diện
cả về vật chất và tinh thần, cả về kinh
tế và văn hóa, xã hội.

ứ tư, đường lối quốc phòng, an
ninh, đối ngoại cũng được đổi mới, phù
hợp với bối cảnh chung, với những
nguyên tắc cơ bản của Hiến chương
Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Về đối ngoại, đường lối chung của
Đảng nhất quán trên cơ sở nguyên tắc
độc lập, tự chủ, hai bên cùng có lợi; tích
cực hội nhập quốc tế, coi trọng mối
quan hệ với anh em, bạn bè, trên thế
giới, góp phần vì hòa bình, tiến bộ và
hạnh phúc của con người. Đại hội XIII
của Đảng xác định: “ực hiện nhất
quán đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển, đa dạng hoá, đa phương
hoá quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao
nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ
sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến
chương Liên hợp quốc và luật pháp
quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có
lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng;
Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và

là thành viên tích cực, có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế”6.

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt
Nam coi quốc phòng, an ninh là nhiệm
vụ trọng yếu và thường xuyên. Báo cáo
Chính trị của Ban Chấp hành Trung
ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng xác định: “Phát huy
cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết
hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ
tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng
đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng,
Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội
chủ nghĩa, nền văn hoá và lợi ích quốc
gia - dân tộc; giữ vững môi trường hoà
bình, ổn định chính trị, an ninh quốc
gia, an ninh con người; xây dựng xã
hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành
mạnh để phát triển đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”7. Để hoàn
thành được nhiệm vụ quan trọng,
nặng nề đó, cần thiết phải tăng cường
tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây
dựng Quân đội nhân dân, Công an
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng
thế trận lòng dân; xây dựng và củng cố
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vững chắc thể trận quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân; kết
hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế,
văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc
phòng, an ninh và giữa quốc phòng,
an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội và
đối ngoại.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức
thắng lợi những nhiệm vụ to lớn của
cách mạng Việt Nam

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân,
tổ chức thực hiện những nhiệm vụ to
lớn, thu được những thắng lợi vĩ đại,
mang tầm vóc lịch sử.

ứ nhất, phải kể đến thắng lợi vĩ
đại của công cuộc đấu tranh giải phóng,
giành độc lập, tự do và thống nhất cho
Tổ quốc, dân tộc và đất nước. Đó là
cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ, hy
sinh, chống lại những kẻ thù hùng
mạnh hàng đầu thế giới, những mưu
mô thâm độc chưa từng thấy. 

Chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã sáng suốt chớp thời
cơ thuận lợi, lãnh đạo nhân dân tiến
hành Tổng khởi nghĩa, đánh đổ chế độ
cai trị của hai đội quân thực dân Pháp,
phát xít Nhật, giành quyền độc lập cho
dân tộc, lập nên nhà nước dân chủ

nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu
Á, làm nên chiến thắng vĩ đại của
Cách mạng áng Tám năm 1945,
đánh dấu sự khởi đầu thắng lợi của
phong trào giải phóng dân tộc trên
phạm vi toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một
võ công vô cùng oanh liệt của nhân
dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi
cuộc Kháng chiến trường kỳ 9 năm
chống lại đội quân viễn chinh của đế
quốc Pháp với sự hỗ trợ của đế quốc
Mỹ. Cơ sở quyết định cho thắng lợi ấy
là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng
sản Việt Nam với đường lối toàn dân
kháng chiến, toàn diện kháng chiến,
dựa vào sức mình là chính, kết hợp sức
mạnh quật khởi của dân tộc với sự hỗ
trợ, ủng hộ to lớn của các đảng cộng
sản và phong trào yêu chuộng hòa
bình trên thế giới. ắng lợi ấy đã mở
ra mở ra thời kỳ mới của cách mạng
Việt Nam, trong đó đất nước thực hiện
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược -
xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu
tranh chống xâm lược để giải phóng
miền Nam.

ắng lợi vĩ đại của cuộc Kháng
chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc
chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc đã



kết thúc tình trạng đất nước có chiến
tranh kéo dài trên 30 năm, mở ra một
trang mới trong lịch sử dân tộc, cả
nước thống nhất toàn vẹn, xây dựng
và phát triển theo con đường XHCN.
ắng lợi vĩ đại của cuộc Kháng
chiến chống Mỹ cứu nước một lần
nữa chứng minh vai trò lãnh đạo sáng
suốt của Đảng Cộng sản, sức mạnh
bất khả chiến bại của lực lượng đại
đoàn kết toàn dân tộc và vai trò rất
quan trọng của sự đoàn kết, hỗ trợ
của các nước trong cộng đồng
XHCN, sự ủng hộ của anh em, bạn bè

và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa
bình trên toàn thế giới.

ứ hai, đó là thắng lợi của công
cuộc Đổi mới, xây dựng, phát triển đất
nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng
hơn. Đi ra từ những cuộc chiến tranh
kéo dài trong suốt hơn 30 năm, Việt
Nam bước vào cộng cuộc xây dựng
đất nước với những khó khăn chồng
chất. Nhiều thành phố, làng mạc,
đường giao thông, nhà máy, xí nghiệp,
công trình xây dựng bị phá hủy. Hàng
chục triệu thương binh, bệnh binh, trẻ
mồ côi, người già không nơi nương

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

26 SỐ 101 (235) - 2022

Thủ đô hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại _ Ảnh: quocphongthudo.vn



tựa, nạn nhân chất độc màu da cam
và người có công trong kháng chiến.
Đất nước nằm trong số 15 nước
nghèo nhất thế giới với hơn 60% dân
thuộc diện nghèo. Là một nước nông
nghiệp nhưng hằng năm Nhà nước
phải nhập khẩu hơn 2 triệu tấn lương
thực... Dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản, sau 35 năm thực hiện
đường lối Đổi mới, Việt Nam đã thu
được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử.

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu,
Việt Nam đã trở thành một quốc gia
đang phát triển, thu nhập trung bình
thấp, đạt 3.512 USD/người (số liệu
năm 2020). GDP của đất nước tăng
trưởng trung bình 7%/năm; quy mô
GDP không ngừng tăng lên (GDP
năm 2020 gần 350 tỷ USD). Từ một
nước phải nhập khẩu lương thực, Việt
Nam trở thành một trong 3 nước xuất
khẩu gạo nhiều nhất thế giới cùng
nhiều mặt hàng nông sản khác với quy
mô và giá trị lớn. 

Đời sống của nhân dân được cải
thiện một cách cơ bản, toàn diện. Tỷ
lệ hộ nghèo năm 2020 chỉ còn dưới
3%. Đến nay, hơn 60% số xã trong
toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới.

Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật
ở nông thôn được cải thiện, đường ô
tô đã kết nối đến trung tâm của hầu
hết các xã; các xã đều có điện lưới quốc
gia, trường tiểu học và trung học cơ sở,
trạm y tế và mạng kết nối điện thoại.
Hiện nay Việt Nam có 95% người
người trưởng thành biết đọc, biết viết;
92% người dân có bảo hiểm y tế, trong
đó người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và
người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế
miễn phí. Việt Nam là một trong
những nước có tốc độ phát triển công
nghệ tin học cao nhất thế giới và hiện
có hơn 70% người dân sử dụng mạng
Internet. Trong 35 năm qua, số sinh
viên đại học, cao đẳng tăng 17 lần.
Tuổi thọ trung bình của cư dân đạt
73,7 năm. Việt Nam là một trong
những nước được Liên hợp quốc công
nhận đã đi đầu trong việc hiện thực
hoá các Mục tiêu iên niên kỷ. Năm
2019, chỉ số phát triển con người
(HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704,
thuộc nhóm nước có HDI cao của thế
giới, nhất là so với các nước có cùng
trình độ phát triển.

Từ một nước bị bao vây cấm vận,
hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan
hệ ngoại giao với 189 quốc gia và vùng
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lãnh thổ trong tổng số 193 thành viên
Liên hợp quốc, trong số đó có 3 nước
là “quan hệ đặc biệt”, 17 nước là “đối
tác chiến lược” và 13 nước là “đối tác
toàn diện”. Việt Nam
cũng đang là thành viên
tích cực và có trách
nhiệm của hơn 70 tổ
chức, diễn đàn quốc tế
quan trọng như Liên
hợp quốc, ASEAN,
APEC, ASEM, WTO,
v.v.. Việt Nam đang có
quan hệ thương mại với
230 quốc gia và vùng
lãnh thổ, đồng thời
tham gia nhiều diễn
đàn trên thế giới; đã ký
15 hiệp định thương
mại tự do (FTA), trong đó có 3 FTA
thế hệ mới có tiêu chuẩn rất cao. Tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021
của Việt Nam dự báo vượt mốc 660 tỷ
USD, bằng khoảng 150% GDP, đưa
Việt Nam tham gia vào nhóm 20 nền
kinh tế hàng đầu thế giới về thương
mại quốc tế.  Sau hơn 30 năm mở cửa
hội nhập, Việt Nam đã thu hút được
hơn 400 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI), trong đó đã giải

ngân được khoảng 250 tỉ USD v.v..
ứ ba, đó là thắng lợi của phương

pháp cách mạng sáng tạo, xuất phát từ
điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước,

tiếp thu có chọn lọc
những kinh nghiệm hay,
bài học tốt của thế giới. 

Ngay từ khi mới
thành lập, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã khẳng
định phương pháp cách
mạng sáng tạo, “dĩ bất
biến, ứng vạn biến”,
trước sau như một kiên
định con đường XHCN
đã chọn nhưng mềm
dẻo, linh hoạt trong lựa
chọn phương pháp, giải
pháp cốt nhằm mục

đích hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ
chính trị đặt ra. Chỉ 7 tháng sau ngày
thành lập và công bố đường lối cách
mạng của Đảng thể hiện trong Chánh
cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt, tại
Đại hội tháng 10-1930, Đảng đã
quyết định đổi tên thành Đảng Cộng
sản Đông Dương, “ủ tiêu Chánh
cương Sách lược và Điều lệ cũ” để
tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế
Cộng sản. Cho dù vậy, Đảng vẫn kiên
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Từ một nước bị bao vây
cấm vận, hiện nay, Việt
Nam đã thiết lập quan
hệ ngoại giao với 189
quốc gia và vùng lãnh
thổ trong tổng số 193
thành viên Liên hợp
quốc, trong số đó có 3
nước là “quan hệ đặc
biệt”, 17 nước là “đối tác
chiến lược” và 13 nước
là “đối tác toàn diện”. 
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trì với chủ trương đoàn kết các lực
lượng yêu nước, ủng hộ độc lập dân
tộc, kể cả một bộ phận thuộc giai cấp
tư sản, tầng lớp điền chủ để tập hợp
lực lượng tiến hành đấu tranh giải
phóng dân tộc. Với chính sách đoàn
kết dân tộc rộng rãi, nhiều nhà tư sản
dân tộc, địa chủ, nhân sỹ yêu nước đã
tự nguyện đứng vào hàng ngũ cùng
giai cấp công nhân, nông dân, đội
ngũ trí thức, góp phần của cải, tài
năng và thậm chí cả xương máu vào
cuộc đấu tranh giành độc lập tự do
của dân tộc. Đặc biệt tháng 2-1951,
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
hai của Đảng, Đảng Cộng sản Đông
Dương đã đổi tên thành Đảng Lao
động Việt Nam và tách các bộ phận
của Lào và Campuchia để thành lập
các đảng cách mạng riêng của hai
nước đó. ực tiễn cách mạng của ba
nước Đông Dương đã chứng minh
chủ trương đó là hết sức đúng đắn,
sáng suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho
các đảng chủ động phát huy vai trò,
sức mạnh dân tộc của mình trong
đấu tranh giành độc lập tự do. Đồng
thời đó cũng là cơ sở cơ bản tạo điều
kiện cho ba nước Việt Nam, Lào,
Campuchia đoàn kết gắn bó, tương

trợ lẫn nhau trong đấu tranh cũng
như trong xây dựng.

Sau Cách mạng áng Tám năm
1945, tình hình trong nước rất phức
tạp. Ở miền Bắc, đội quân của chính
quyền Quốc dân Đảng Tưởng Giới
ạch lấy danh nghĩa Đồng minh vào
giải giáp kéo theo nhiều đảng phái, tổ
chúc chính trị người Việt phản động
lưu vong, gây ra nhiều vụ việc chống
đối chính quyền nhân dân non trẻ,
kích động phá hoại đoàn kết dân tộc.
Ở miền Nam, quân đội Pháp theo gót
quân đội Anh vào giải giáp, âm mưu
chiếm Việt Nam một lần nữa. Trong
điều kiện đó, tháng 11-1945, Đảng
Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự
giải tán và thành lập Hội nghiên cứu
chủ nghĩa Mác. ực chất, Đảng rút
vào hoạt động bí mật để tạo điều kiện
cho cách mạng thu hút rộng rãi các lực
lực lượng ủng hộ, củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc và tránh sự kích
động phá hoại của các tổ chức chính
trị phản động.

Đặc biệt, đường lối đổi mới của
Đảng được bắt đầu tại Đại hội VI của
Đảng năm 1986 là biểu hiện sinh
động, bằng chứng đầy sức thuyết
phục cho phương pháp cách mạng



sáng tạo, gắn bó với thực tiễn đất
nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự
thật”, vận dụng sáng tạo và tiếp tục
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đánh
giá thẳng thắn tình hình kinh tế - xã
hội của đất nước, nhìn nhận lại
những vấn đề lý luận về thời kỳ quá
độ lên CNXH để đưa ra một đường
lối mới phù hợp với điều kiện đất
nước, bảo đảm giữ vững định hướng
XHCN, mở đường cho những thành
tựu có tính lịch sử của công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước. 
4. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng
trong sạch, vững mạnh, nâng cao
năng lực lãnh đạo, cầm quyền của
Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi
của công cuộc xây dựng phát triển đất
nước trong giai đoạn mới 

Với vai trò là yếu tố then chốt, nhân
tố quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam, công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững
mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng,
đạo đức, tổ chức và cán bộ trở thành
yếu tố quyết định sự thành bại của
công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước trong thời gian tới. Nhận thức rõ

vai trò to lớn, nặng nề đó của Đảng,
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp của công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong
những năm tới:

1) Tăng cường xây dựng Đảng về
chính trị, kiên định mục tiêu độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không
ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ
thể của đất nước trong mỗi giai đoạn. 

2) Coi trọng xây dựng Đảng về tư
tưởng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung,
phương thức công tác tư tưởng theo
hướng chủ động, thiết thực, kịp thời
và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu,
tính giáo dục, tính thuyết phục trong
tuyên truyền, học tập chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Kiên quyết đấu tranh phản bác
những âm mưu, luận điệu chống đối,
phá hoại.

3) Tập trung xây dựng Đảng về đạo
đức, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách
mạng, nâng cao trách nhiệm gương
mẫu của cán bộ đảng viên, đồng thời
với tăng cường đấu tranh chống các
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quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi
đạo đức.

4) Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ
chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ
chức bộ máy và nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị.

5) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ
chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng. ưc hiện
đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng đảng viên. 

6) Tăng cường xây dựng Đảng về cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và
người đứng đầu.

7) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng; hoàn hiện các quy chế, quy
định; kết hợp chặt chẽ và nâng cao
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng với giám sát, thanh tra,
kiểm toán nhà nước.

8) ắt chặt hơn nữa mối quan hệ
mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa
vào nhân dân để xây dựng Đảng; hoàn
thiện và thực hiện quy chế, chế định
về sự giám sát của nhân dân đối tổ
chức đảng, đảng viên.

9) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh

phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách
chính sách tiền lương, nâng cao thu
nhập và phúc lợi công cộng cho cán
bộ, công chức, viên chức yên tâm công
tác.

10) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng trong
điều kiện mới, bao gồm từ công tác
lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể nhân dân, vai trò,
trách nhiệm người đứng đầu, giám sát
quyền lực, cho đến phương pháp ra
nghị quyết quán triệt học tập nghị
quyết, nghiên cứu lý luận.

*
Tóm lại, bằng cơ sở lý luận và tổng

kết thực tiễn cách mạng Việt Nam
trong hơn 90 năm qua đều chỉ ra và
khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản
Việt Nam là nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Vai
trò ấy yêu cầu và đòi hỏi Đảng phải
tăng cường thực chất công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng
trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực
vượt qua những khó khăn thách thức,
lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh n
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1. Khái quát quan điểm, chủ trương
về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đến trước Đại hội
XIII của Đảng

Công cuộc đổi mới của Việt Nam
không chỉ đem lại những thành tựu to
lớn trong phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững ổn định chính trị, hội nhập
quốc tế sâu rộng, mà quan trọng hơn
là đưa ra những đổi mới trong tư duy
lý luận, làm thay đổi nhận thức về con
đường phát triển của đất nước, là tiền
đề để Đảng ta đưa ra những chủ
trương, quan điểm phát triển lớn trên
các lĩnh vực. Trong các vấn đề đó, có
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Trước Cương lĩnh 1991, trong các
văn kiện của Đảng mới xác định
chuyển từ Nhà nước chuyên chính vô

sản sang Nhà nước có tính pháp
quyền. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó,
nhận thức về tính pháp quyền của
Nhà nước mới chỉ là bước đầu. 

Quá trình phát triển nhận thức từ
sau Cương lĩnh năm 1991 đến trước
Cương lĩnh năm 2011, Hiến pháp năm
1992, Điều 12 ghi rõ: “Nhà nước quản
lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân
dân và mọi công dân phải nghiêm
chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp
luật”. Trong văn kiện Hội nghị giữa
nhiệm kỳ, khóa VII (năm 1994), Đảng
ta chính thức đề cập việc xây dựng
“Nhà nước pháp quyền thực sự của
dân, do dân và vì dân”. Tư tưởng về
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

mỘt số vấn Đề lý lUận và thỰC tiễn 
Về xÂy dỰng VÀ hOÀn ThIỆn 

nhÀ nưỚC PháP Quyền 
xã hỘI ChỦ nghĩA ở VIỆT nAM

l PGS, TS Phạm VăN LiNh
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương



nghĩa tiếp tục được hoàn thiện và đề
cập trong các văn kiện quan trọng của
Đảng giai đoạn này. Hội nghị Trung
ương 8, khóa VII (năm 1995), là hội
nghị chuyên đề bàn về Nhà nước, và
Đại hội VIII, ra Nghị quyết xác định
“tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trọng tâm là cải cách một bước
nền hành chính”. Tiếp đó, Hội nghị
Trung ương 3, khóa VIII, cụ thể hóa
nhận thức về Nhà nước pháp quyền:
“từng bước phát triển hệ thống quan
điểm, nguyên tắc cơ bản về xây dựng
Nhà nước pháp quyền hòa xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân và vì dân”, chỉ
rõ: “...trong điều kiện chuyển đổi nền
kinh tế là nhiệm vụ mới mẻ, hiểu biết
của chúng ta còn ít, có nhiều việc vừa
phải làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm”.

Đại hội IX, (năm 2001), chủ trương:
“Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới
sự lãnh đạo của Đảng” là công cụ chủ
yếu để thực hiện quyền làm chủ của
nhân dân”, Đảng ta tiếp tục khẳng
định: “Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân”. Đại hội X, (năm
2006), những giá trị đặc thù của Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam

được khẳng định, như: quyền lực Nhà
nước là thống nhất, có sự phân công
và phối hợp giữa các cơ quan nhà
nước trong thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp; xây dựng
và hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát
tính hợp hiến, hợp pháp trong các
hoạt động và quyết định của các cơ
quan công quyền. Cụ thể, như: “xây
dựng cơ chế phán quyết về những vi
phạm Hiến pháp trong hoạt động lập
pháp, hành pháp và tư pháp”.

Trên những quan điểm chung đó,
theo tiến trình phát triển của đất
nước, nhận thức về Nhà nước pháp
quyền tiếp tục được làm rõ hơn ở
nhiều khía cạnh, như: quan hệ giữa
Nhà nước và công dân là quan hệ
bình đẳng qua lại về quyền và nghĩa
vụ pháp lý; tính dân chủ, nhân quyền
bên cạnh tính hợp hiến và pháp trị;
từng bước làm rõ khía cạnh quyền lực
trong hoạt động của Nhà nước pháp
quyền. Đặc điểm quan trọng của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam, là đặt dưới sự lãnh đạo của
Đảng cộng sản Việt Nam.

Sự phát triển tư duy lý luận của
Đảng ta về vấn đề này được nêu trong
Cương lĩnh (bổ sung và phát triển
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năm 2011), tiếp tục thể hiện bước phát
triển mới nhận thức của Đảng, trên cơ
sở tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận
sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh
1991. Khẳng định, Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
dân và vì dân, là một trong 8 đặc trưng
của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng
ta xây dựng, đó là: “Có Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân do Đảng
Cộng sản lãnh đạo”1, sau đó được cụ
thể hóa một cách đầy đủ: “Nhà nước
ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước
thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên
minh... Quyền lực Nhà nước là thống
nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm
soát giữa các cơ quan trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ
chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và
không ngừng tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa”2. So với các giai đoạn
trước, đến Cương lĩnh năm 2011,
bước phát triển mới về nhận thức,
quan điểm lý luận về Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, xác định
quyền lực nhà nước là thống nhất, có

sự phân công, phối hợp giữa các cơ
quan trong thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp, mà còn
mở rộng hơn về việc kiểm soát quyền
lực. Tư tưởng này tiếp tục được cụ thể
hóa trong Hiến pháp năm 2013, đặc
biệt là tư tưởng Nhà nước phục vụ
nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân
dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ
của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý
kiến của nhân dân và chịu sự giám sát
của nhân dân; có cơ chế, biện pháp
kiểm soát, ngăn ngừa tệ quan liêu,
tham nhũng.

Quá trình phát triển nhận thức từ
sau Cương lĩnh năm 2011. Ở Việt Nam,
việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự
thống nhất giữa tính phổ quát và tính
đặc thù, là Nhà nước dân chủ và bảo
đảm thực thi dân chủ; quyền con
người và quyền công dân được tôn
trọng, quyền lợi gắn với kỷ cương,
trách nhiệm. Nhà nước pháp quyền là
Nhà nước hoạt động trong khuôn khổ
pháp luật, quyền lực bị giới hạn và
kiểm soát. Đồng thời nghiêm chỉnh
thực thi các cam kết quốc tế.

Xét về bản chất, nhận thức về Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
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Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011
là bước phát triển mạnh mẽ về lý luận,
phản ánh sâu sắc những giá trị phổ
quát của thế giới, nhất là Nhà nước tôn
trọng và bảo đảm các quyền con
người, quyền công dân; chăm lo hạnh
phúc, sự phát triển tự do của mỗi
người. Quyền và nghĩa vụ công dân do
Hiến pháp và pháp luật quy định.
Quyền của công dân không tách rời
nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực
hiện quyền làm chủ thông qua hoạt
động của Nhà nước, của cả hệ thống
chính trị và các hình thức dân chủ trực
tiếp, dân chủ đại diện”.

Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà
nước được phát triển thêm một bước,
tiệm cận với những giá trị phổ biến
của Nhà nước pháp quyền nói chung,
đồng thời phù hợp với thể chế chính
trị ở Việt Nam, là quyền lực nhà nước
là thống nhất, có sự phân công, phối
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng
thời, đã bổ sung nội dung quan trọng
là kiểm soát quyền lực. Tính thống
nhất trên cơ sở phân cấp, phân quyền
hợp lý giữa chính quyền trung ương
và địa phương được nhấn mạnh hơn.

2. Những điểm mới, bổ sung, phát
triển của Đảng tại Đại hội XIII

Một là, về chủ trương, Văn kiện lần
này nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân, do
Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm
của đổi mới hệ thống chính trị. Nâng
cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của Nhà nước. Trong điều kiện
mới, xác định rõ hơn vai trò, vị trí,
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên
tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân
công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và
tăng cường kiểm soát quyền lực nhà
nước. “Lấy quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người dân, doanh
nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới
sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển
nhanh, bền vững”3. Xây dựng hệ thống
pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ,
thống nhất, khả thi, công khai, minh
bạch, ổn định; nhấn mạnh yêu cầu
đẩy nhanh tiến độ ban hành các luật
trực tiếp triển khai thi hành Hiến



pháp 2013, tiếp tục xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
kiến tạo phát triển, liêm chính, hành
động; xác định rõ hơn vai trò, vị trí,
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của cơ quan nhà nước.

Hai là, về Quốc hội, nội dung mới
nêu rõ: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt
động của Quốc hội, tăng tính chuyên
nghiệp, hiệu quả và dân chủ trong tổ
chức và hoạt động của Quốc hội, trong
thực hiện chức năng lập pháp, quyết
định những vấn đề quan trọng của đất
nước và giám sát tối cao. Bảo đảm
Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền
lực nhà nước cao nhất. Nhấn mạnh,
tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, tập
trung xây dựng, hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân;
hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp,
cơ chế giám sát, lấy phiếu, bỏ phiếu tín
nhiệm đối với những người giữ chức
vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân
bầu hoặc phê chuẩn. Bảo đảm tiêu
chuẩn, cơ cấu, nâng cao chất lượng đại
biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng
đại biểu hoạt động chuyên trách; giảm

số lượng đại biểu công tác ở các cơ
quan hành pháp, tư pháp. iết lập
đồng bộ, gắn kết cơ chế giám sát, phản
biện xã hộỉ của Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 

Ba là, về Chính phủ, Văn kiện
khẳng định: Tiếp tục đổi mới, hoàn
thiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ, các
bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở tổ
chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh
vực; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà
nước cao nhất, thực hiện quyền hành
pháp, tập trung vào quản lý vĩ mô, xây
dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo
và khả năng thích ứng chính sách
trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong điều
kiện hiện nay: “Đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền, xác định rõ trách nhiệm
giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa
Chính phủ, các bộ, ngành với chính
quyền địa phương, bảo đảm quản lý
nhà nước thống nhất”4. Trong điều
kiện mới, xác định rõ hơn chức năng
quản lý nhà nước, điều hành nền kinh
tế bằng pháp luật, chiến lược, quy
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hoạch, kế hoạch và các công cụ điều
tiết trên cơ sở quy luật thị trường, đi
đôi với tăng cường công tác giám sát,
giảm các tác động tiêu cực của thị
trường, không can thiệp, làm sai lệch
các quan hệ thị trường. Đồng thời phát
huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh
thần trách nhiệm của từng cấp, từng
ngành; khắc phục triệt để chồng chéo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp
tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự
nghiệp công lập theo hướng tinh gọn,
bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nâng
cao chất lượng dịch vụ công. 

Bốn là, về Tư pháp, yêu cầu tiếp tục
xây dựng nền tư pháp Việt Nam
chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng,
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt
động tư pháp phải có trọng trách bảo
vệ công lý, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của tổ chức, cá nhân. Bổ
sung nội dung xây dựng và thực hiện
Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn
mới theo hướng tiếp tục đổi mới tổ
chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động và uy tín của toà

án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân,
cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án
và các cơ quan, tổ chức tham gia vào
quá trình tố tụng tư pháp; phòng ngừa
và đấu tranh có hiệu quả với hoạt
động của tội phạm và vi phạm pháp
luật; giải quyết kịp thời, đúng pháp
luật các loại tranh chấp, khiếu kiện
theo luật định; nhấn mạnh mục tiêu
xây dựng nền tư pháp Việt Nam
chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm
minh, liêm chính, hiện đại, phục vụ
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng
cường khả năng tiếp cận pháp luật của
người dân và doanh nghiệp.

Năm là, về chính quyền địa phương,
lần này bổ sung, làm rõ hơn nội dung:
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính
quyền địa phương phù hợp với địa bàn
nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành
chính, kinh tế đặc biệt theo luật định;
thực hiện và tổng kết việc thí điểm
chính quyền đô thị nhằm xây dựng và
vận hành các mô hình quản trị chính
quyền đô thị theo hướng tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách
phân cấp ngân sách nhà nước theo
hướng phân định rõ ngân sách Trung
ương, ngân sách địa phương, bảo đảm
vai trò chủ đạo của ngân sách Trung



ương, nâng cao tính chủ động, tự chủ
của ngân sách địa phương. Gắn kết và
đổi mới tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội ở các cấp.

Sáu là, về xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, so với trước, lần này nhấn
mạnh: Tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực
phục vụ nhân dân và sự phát triển của
đất nước, có cơ chế lựa chọn, đào tạo,
thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến
khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám
làm, dám đột phá, dám chịu trách

nhiệm vì lợi ích chung.Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền
lương, chế độ, chính sách, đãi ngộ, tạo
môi trường, điều kiện làm việc để thúc
đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát
triển. Đưa ra yêu cầu, có cơ chế sàng
lọc, thay thế kịp thời những người
không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm
pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ,
đạo đức nghề nghiệp, không còn uy
tín đối với nhân dân.

úc đẩy xây dựng chính quyền
điện tử, tăng cường sự kết nối, trao
đổi thông tin thường xuyên giữa
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chính quyền các cấp, giữa chính
quyền với người dân và doanh
nghiệp.Tập trung chỉ đạo quyết liệt,
đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều
kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ
nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi
hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm pháp luật; cải cách thủ
tục hành chính; kiện toàn tổ chức,
tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp
trung gian, tinh giản biên chế. Gắn kết
chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với
tổ chức thi hành pháp luật. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, tư
tưởng về xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam cho đến nay là sự tiếp tục
nhận thức và hoàn thiện theo các đặc
trưng của Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn
Việt Nam, đó là: 

- Lấy nhân dân là nguồn gốc, là chủ
thể quyền lực của Nhà nước, tất cả
quyền lực thuộc về nhân dân, thực
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Coi Hiến pháp và pháp luật có vị
trí, hiệu lực cao nhất không chỉ đối với
xã hội, mà ngay cả trong tổ chức hoạt
động của bộ máy nhà nước, là cơ sở
của quyền lực Nhà nước. Do vậy, pháp

luật phải đảm bảo tính công khai,
minh bạch, nhất quán, dễ áp dụng.

- Quyền lực Nhà nước là thống nhất
có sự phân công, phối hợp và kiểm
soát quyền lực giữa các cơ quan trong
bộ máy nhà nước trong thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

- Nhà nước tôn trọng và bảo vệ
quyền con người, quyền công dân, tôn
trọng các cam kết quốc tế với tư cách
là một thành viên. Nâng cao trách
nhiệm pháp lý trong mối quan hệ giữa
Nhà nước và công dân. Quyền lợi đi
đôi với nghĩa vụ; dân chủ gắn liền với
kỷ luật, kỷ cương.

- ực hiện đầy đủ các điều ước
quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc
tham gia

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của
Đảng trong quá trình xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
3. Khái quát thực tiễn việc thể chế
hóa các quan điểm, chủ trương của
Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

Mô hình Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa  được xây dựng, hoàn

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

39SỐ 101 (235) - 2022



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

40 SỐ 101 (235) - 2022

thiện qua nhiều thời kỳ với đặc điểm,
tính chất đặc thù Việt Nam, từng bước
tiếp cận chuẩn mực, tinh hoa nhân
loại. Quá trình đó có nhiều giai đoạn
chuyển đổi, từ Nhà nước chuyên
chính vô sản sang nhà nước Nhà nước
có tính pháp quyền, đề cao vai trò của
Hiến pháp và pháp luật. Những quan
điểm, chủ trương của Đảng về xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,
tiếp tục được thể chế hóa trong Hiến
pháp 1992, Hiến pháp sửa đổi năm
2001 và Hiến pháp 2013, cũng như các
văn bản pháp luật của Nhà nước và
được triển khai thực hiện trên thực tế.
Việc đổi mới được dựa trên ba trụ cột
cơ bản là : (i) Xây dựng và hoàn thiện
một Nhà nước pháp quyền hiện đại
được đổi mới cả chất và lượng; (ii) Tạo
dựng môi trường phát triển đầy đủ
một nền kinh tế thị trường hiện đại,
hội nhập sâu rộng với quốc tế; (iii)
iết lập một xã hội dân chủ phát triển
ở trình độ cao hơn, trong đó thượng
tôn pháp luật, phù hợp với đặc điểm,
điều kiện của đất nước là nguyên tắc
chủ đạo, chi phối các mối quan hệ xã
hội, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa
Nhà nước với thị trường và xã hội.

Bộ máy nhà nước dần được được
hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả hơn, cơ chế vận
hành có nhiều thay đổi so với trước đây,
mối quan hệ giữa Quốc hội, chính phủ,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội
thích ứng dần với xây dựng Nhà nước
pháp quyền. Quốc hội có nhiều đổi mới
trong tổ chức và hoạt động; chính phủ
được sắp xếp lại các đầu mối, tập trung
làm tốt chức năng quản lý vĩ mô. Vai trò
Nhà nước kiến tạo phát triển theo
hướng: (i) Đủ năng lực đóng vai trò
hướng dẫn, giảm bớt việc tham gia trực
tiếp vào hoạt động phát triển kinh tế và
xã hội, (ii) Nhà nước được cải cách về
tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng
quản trị hiện đại, dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Mối quan hệ giữa chính quyền
trung ương và địa phương chuyển
mạnh sang phân cấp, phân quyền. Sự
phân công, phối hợp và kiểm soát
quyền lực giữa các cơ quan trong thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp và
tư pháp ngày càng rành mạnh hơn.
Tính công khai, minh bạch và trách
nhiệm giải trình ngày càng rõ hơn.

Hệ thống luật pháp được xây dựng
và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát
triển nền kinh tế thị trường hiện đại,
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hội nhập quốc tế, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Trên nhiều phương
diện, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, Việt
Nam đã thực hiện, tham gia sâu rộng
nhiều cam kết quốc tế, là thành viên
có trách nhiệm, tin cậy của cộng đồng
quốc tế. Quyền con người, quyền công
dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng hệ
thống luật pháp và đảm bảo thực thi
trên thực tế. Dân chủ trực tiếp, dân
chủ đại diện của người dân được quan
tâm và đảm bảo trên thực tế. Các chủ
thể trong xã hội bình đẳng trước pháp
luật, được làm những điều pháp luật
không cấm.

Có thể thấy, kết quả cụ thể đạt được
thể hiện:

- ực sự đóng góp vào những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau
35 năm đổi mới đất nước. Chưa bao
giờ đất nước có vị thế, uy tín, tiềm lực
và cơ đồ to lớn như ngày nay.

- Hoạt động xây dựng pháp luật
phát triển mạnh cả về số lượng và chất
lượng, trong gần 40 năm đổi mới, số
lượng luật và pháp lệnh ban hành tăng
nhanh, trong 20 năm đầu đổi mới
(1986-2005), Quốc hội thông qua 7 bộ
luật, 133 luật và 15 pháp lệnh thì gần
20 năm sau (2006-2021), Quốc hội

thông qua được 329 luật, pháp lệnh.
Nhiều điều luật, điều ước quốc tế phù
hợp với yêu cầu phát triển của đất
nước đã được nội luật hóa, nhất là vấn
đề liên quan đến quyền con người.
Hiệu quả thực thi pháp luật không
ngừng được nâng lên.

- Đổi mới tư duy về tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước phù hợp
với điều kiện KTTT định hướng
XHCN. Khẳng định quyền lực nhà
nước là thống nhất, có sự phân công,
phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa
các cơ quan nhà nước trong thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp. Tính chuyên nghiệp, minh bạch,
trách nhiệm giải trình, phân cấp, phân
quyền khoa học, hiệu lực, hiệu quả
hơn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức theo hướng tinh gọn, chuyên
nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt và
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng
đội ngũ cán bộ không ngừng được
nâng lên, trong giai đoạn 2011-2020,
số cán bộ, công chức hiện có ở bộ,
ngành và địa phương từ cấp huyện trở
lên là 295.536 người (trong đó ở các
bộ, ngành trung ương là 125.144
người). Về chuyên môn, đào tạo: tiến
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sĩ: 2.347 người, (0,8%); thạc sĩ:19.136
người (chiếm 6,5%); đại học: 210.592
người (chiếm 71,3%); cao đẳng: 12.885
người (chiếm 4,4%)5.
- Công cuộc đấu tranh phòng, chống
quan liêu, tham nhũng trong bộ máy
nhà nước được triển khai tích cực
bằng nhiều biện pháp. Chỉ tính riêng
trong các năm 2016-2021, ngành Tòa
án đã thụ lý 2.433.631 vụ việc, đã giải
quyết được 2.375.938 vụ việc, đạt tỷ lệ
97,6%. Đã xét xử 7.463 vụ án tham
nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm
trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo, áp
dụng hình phạt nghiêm minh, đúng
pháp luật6.

- Sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành
viên, các tổ chức xã hội tham gia đóng
góp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền không ngừng được nâng
lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục
được coi trọng.

Về hạn chế, khuyết điểm:
Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh,

nhiều tầng nấc, một số lĩnh vực chưa
được phân công, phân quyền đủ
mạnh, chưa rành mạch dẫn đến tình
trạng thẩm quyền vừa bị phân mảnh,
manh mún vừa có sự trùng giẫm,

chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
Việc phân công, phối hợp và kiểm soát
quyền lực còn nhiều bất cập. Yêu cầu
xây dựng một hệ thống hành chính
dựa trên nguyên tắc phân định rõ
thẩm quyền, trách nhiệm, chuyên
nghiệp chưa theo kịp với thực tiễn; hệ
thống luật pháp tuy đã có bước phát
triển mạnh, nhưng vẫn còn tình trạng
vừa thiếu, vừa yếu. ủ tục hành
chính còn rườm rà. Về công tác ban
hành pháp luật tuy đã được đẩy mạnh,
có bước đổi mới về quy trình, nhưng
chất lượng của một số văn bản pháp
luật còn hạn chế; tổ chức, quản lý xã
hội bằng pháp luật và không ngừng
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
đã có tiến bộ, song ở một số nơi còn bị
buông lỏng, việc chấp hành pháp luật
có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; những
vi pháp pháp luật, mất dân chủ trong
tổ chức thực hiện vẫn còn; tham
nhũng, tiêu cực tuy có giảm, nhưng
diễn biến còn phức tạp.

Trách nhiệm giải trình của các cơ
quan trong bộ máy Nhà nước trước
dân  có nơi còn hình thức. Cải cách tư
pháp đã có nhiều tiến bộ trong hoạt
động tố tụng, xét xử các vụ án, song
tình trạng oan sai, nợ đọng còn nhiều.
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Vai trò của hệ thống thông tin, báo chí
đã được coi trọng hơn, nhưng việc xử
lý thông tin, trách nhiệm giải quyết
một số vụ việc chưa rõ ràng, thậm trí
nhiều vụ việc còn chưa minh bạch. Vai
trò của các tổ chức xã hội chưa phát
huy đầy đủ, quyền con người, quyền
công dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm.
Về thực hành dân chủ chưa thật đồng
bộ, đặc biệt trong xử lý các mối quan
hệ giữa quyền và trách nhiệm, dân chủ
và kỷ cương ở một số lĩnh vực, bộ
phận cơ quan công quyền với người
dân chưa rõ ràng.

Từ những kết quả và hạn chế nêu
trên, có thể rút ra bài học kinh nghiệm
trong xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
như sau:

Một là, kiên định trên nền tảng chủ
nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa
của nhân loại, thường xuyên tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận, không
giáo điều, dập khuôn cũng không tùy
tiện vô nguyên tắc

Hai là, phải thống nhất về nhận
thức và tổ chức thực hiện, gắn bó chặt
chẽ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững

mạnh, với nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN và hội nhập quốc tế,
phù hợp với yêu cầu phát triển đất
nước trong từng giai đoạn.

Ba là, giải quyết tốt mối quan hệ
giữa đổi mới, ổn định và phát triển
trong xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam,
đồng bộ, toàn diện, có bước đi, hình
thức phù hợp. Đấu tranh có hiệu quả
âm mưu, thủ đoạn chống phá của các
thế lực cơ hội, thù địch.

Bốn là, trong tổ chức và hoạt động,
coi trọng xây dựng, hoàn thiện nền
quản trị quốc gia hiện đại, gắn kết chặt
chẽ giữa pháp trị và đức trị trong tổ
chức thực hiện. Tập trung hoàn thiện
thể chế phát triển, đi đôi với xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn,
chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm,
đạo đức công vụ.

Năm là, phải coi đây là nhiệm vụ
của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh
đạo của Đảng, phát huy vai trò giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức xã hội và người dân,
đảm bảo các nguyên tắc chỉ đạo trong
quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền hiện nay và các giai
đoạn tiếp theo.
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4. Đề xuất các giải pháp về xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời
gian tới

Công cuộc đổi mới của Việt Nam
tiếp tục đi vào chiều sâu, đất nước ta
đã thu được nhiều thành tựu to lớn và
có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi
mới. Nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN được phát triển theo
hướng hiện đại, hội nhập sâu rộng,
trên nhiều lĩnh vực tiếp cận với các
chuẩn mực quốc tế. Bởi vậy, những kết
quả có được nêu trên một phần quan
trọng là Việt Nam đã giải quyết thành
công nhiều vấn đề, giải quyết tốt các
mối quan hệ lớn trong quá trình đổi
mới, trong đó có quan hệ giữa đổi mới,
ổn định và phát triển; giữa đổi mới
kinh tế và đổi mới chính trị; giữa phát
triển kinh tế thị trường và định hướng
xã hội chủ nghĩa; giữa đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng với xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân và vì dân…
Nhờ đó, đem lại những kết quả to lớn,
sự thống nhất cao, trong xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bước vào
giai đoạn mới, sau thành công của Đại

hội XIII của Đảng, vấn đề về xây dựng
Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả có vị trí hết sức quan
trọng, đặc biệt là hướng tới những
mốc quan trọng của đất nước đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
cần tập trung vào một số giải pháp chủ
yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức về tầm
quan trọng của việc xây dựng, hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, tạo sự thống nhất trong Đảng
và toàn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng, phát huy vai trò giám sát
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã
hội, đảm bảo thực sự là Nhà nước của
dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực
thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ
đi đôi với trách nhiệm, quyền và lợi ích
của người dân.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ
một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt
ra trong quá trình xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam, như vấn đề về dân
chủ xã hội chủ nghĩa trong chế độ một
Đảng, tính ưu việt, thực tiễn và đặc thù
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Việt Nam; giá trị phổ quát và tính đặc
thù trong xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền ở Việt Nam; quyền
lực là thống nhất, có sự phân công,
phối hợp và kiểm soát quyền lực trong
điều kiện mới, hoàn thiện cơ chế kiểm
soát quyền lực, đảm bảo tính công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình; Mối quan hệ giữa Đảng lãnh
đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm
chủ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền; mối quan hệ giữa
Nhà nước, thị trường và xã hội…

Ba là, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước
đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt
Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 hoạt
động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với
sự phát triển của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế trong từng giai
đoạn. Xây dựng nền quản trị quốc gia
hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền hợp lý..Làm rõ thẩm
quyền, trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước trong thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nâng
cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm,
đạo đức công vụ cho cán bộ, công

chức. Đẩy mạnh chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực.

Bốn là, tôn trọng, bảo đảm quyền
con người, quyền công dân. Nâng cao
trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và
công dân, thực hành dân chủ đi đôi
với tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã
hội. Hoàn thiện pháp luật về dân chủ
trực tiếp như trưng cầu ý dân; lấy ý
kiến nhân dân; nhân dân tham gia
quản lý nhà nước và xã hội; vấn đề bãi
miễn đại biểu dân cử khi không đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng
thời, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về
dân chủ gián tiếp, như vấn đề bầu cử;
mối quan hệ giữa nhân dân với các
thiết chế đại diện... Tiếp tục rà soát,
hoàn thiện, nội luật hóa các luật, điều
ước quốc tế mà Việt Nam tham gia
hoặc ký kết..

Năm là, đổi mới mạnh mẽ hoạt
động xây dựng pháp luật, hạn chế ủy
quyền pháp luật, quy định chế tài pháp
luật phù hợp hơn; chú trọng xây dựng
đầy đủ cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Nâng
cao trách nhiệm của các cơ quan, cá
nhân tham gia xây dựng pháp luật, coi
trọng hiệu quả thực thi pháp luật. Về
lâu dài, phải xây dựng, hoàn thiện
được một hệ thống pháp luật thể hiện
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đúng, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của
nhân dân, bảo đảm tính toàn diện,
đồng bộ, thống nhất, phù hợp, ổn định
và khả thi. Nội dung luật phải đảm bảo

tính dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội,
vì hạnh phúc con người. Việc tổ chức
thi hành pháp luật phải đảm bảo tinh
thần thượng tôn pháp luật n

1, 2 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011,
tr.70, 86.
3, 4 Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII
5 Báo cáo số 128/BC-CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ, tổng kết chương trình cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2030 (số liệu
trên không tính quân đội, công an và Học viện CTQG Hồ Chí Minh)
6 Chánh án Tòa án nhân dân báo cáo Quốc hội hội công tác Tòa án nhiệm kỳ (2016-2021)
Tài liệu tham khảo:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG ST, Hà Nội, 2013.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb, CTQG ST, Hà Nội, 2021.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb, CTQG ST, Hà Nội, 2021.
4. Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định
hướng đến năm 2020.
5. Nghị quyết số: 49-NQ/TW, ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về
Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
6. Báo cáo số 1485-BC/ĐĐQH14 ngày 04 tháng 11 năm 2019 về Tổng kết Nghị quyết 48-
NQ/TW của Bộ Chính trị khóa, IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp
luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
7. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016),
Nxb CTQG ST, Hà Nội, 2016.
8. Kết luận số 83-KL của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 48/NQ/TW.
9. Kết luận số 84-KL của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 48/NQ/TW.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬN - THỰC TIỄN

47SỐ 101 (235) - 2022

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH VÀ
NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NHIỆM
VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI
NGOẠI
1. Bối cảnh và tình hình quốc tế và
khu vực

Bước sang thế kỷ XXI, nhất là từ
nửa sau thập niên thứ hai đến nay, trên
thế giới diễn ra nhiều thay đổi, biến
động phức tạp. Ở phạm vi toàn cầu, xu
hướng chuyển dịch quyền lực từ Tây
sang Ðông dẫn dến sự thay đổi tương
quan lực lượng giữa các nước lớn. Ðặc
biệt, tại khu vực châu Á - ái Bình
Dương xuất hiện cạnh tranh chiến
lược và sự gia tăng tập hợp lực lượng
theo những xu huớng khác nhau
khiến cho xu thế cạnh tranh và hợp tác
giữa các nước lớn ngày càng mạnh
hơn; biểu hiện cụ thể như sau:

ứ nhất, hòa bình, độc lập dân tộc,
dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu

thế lớn, là nguyện vọng, đồng thời là
mục đích của cộng đồng quốc tế và mọi
quốc gia; tuy nhiên, cạnh tranh chiến
lược nước lớn gây nhiều biến động đối
với môi trường an ninh quốc tế.

ứ hai, chủ nghĩa dân túy, chủ
nghĩa biệt lập nổi lên làm tăng những
ứng xử cực đoan, cường quyền, làm
suy yếu mô thức hợp tác đa phương
trong quan hệ quốc tế; tuy nhiên cũng
tạo điều kiện xuất hiện những mô
thức hợp tác đa phương mới.

ứ ba, các nguy cơ an ninh phi
truyền thống (ANPTT) nổi lên với 06
nhóm các nguy cơ: (1) ô nhiễm môi
trường, (2) tình trạng thiếu hụt tài
nguyên, (3) tội phạm xuyên quốc gia,
(4)nạn khủng bố, (5)dịch bệnh truyền
nhiễm và (6) thảm họa địa chất.
Chúng vừa là mối đe dọa chung đối
với loài người và khuyến khích nỗ lực
hợp tác tập thể, vừa là phương tiện

nhỮng VẤn Đề LÝ LuẬn - ThỰC TIễn MỚI 
về QUốC phÒng, An ninh, Đối ngOẠi

l Thượng tướng, PGS, TS NGuyễN VăN ThàNh
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
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nhiều quốc gia lợi dụng để làm suy yếu
lẫn nhau.

ứ tư, phát triển về khoa học công
nghệ trong cuộc CMCN lần thứ tư
(4.0) làm thay đổi phương thức quản
trị, quan hệ quốc tế đến cách thức
quốc gia xử lý những vấn đề về quốc
phòng, an ninh, đối ngoại.

Đại hội XII xác định “bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định”. Đại hội XIII đã phát
triển thành “xây dựng và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định”. Đảng ta nhận thức xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm
vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với
nhau. Đại hội XIII xác định rõ trong
chủ đề Đại hội, là một nhận thức mới. 
2. Tình hình trong nước

ành tựu xây dựng đất nước sau 35
năm đổi mới, những bài học rút ra qua
30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và 75 năm xây dựng đất
nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh:

Một là, bài học về đặt lợi ích quốc
gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Hai là, bài học trong nhận thức và
xử lý đúng đắn mối quan hệ đối tác -
đối tượng và bảo đảm sự cân bằng

trong mối quan hệ với các nước, nhất
là với các nước lớn.

Ba là, phát huy tối đa tiềm năng to
lớn của dân tộc kết hợp với sức mạnh
thời đại, quan hệ quốc tế là yếu tố quan
trọng nhưng nội lực là yếu tố quyết
định cho sự phát triển của đất nuớc.

Bốn là, bài học về đề cao tinh thần
độc lập, tự chủ, học tập kinh nghiệm
mô hình của thế giới phù hợp với điều
kiện đặc thù của đất nước, đồng thời
tuân thủ các nguyên tắc mà Ðảng đã
đề ra.
II. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ LÝ LUẬN
- THỰC TIỄN VỀ QUỐC PHÒNG, AN
NINH, ĐỐI NGOẠI TRONG VĂN
KIỆN ĐẠI HỘI XIII
1. Nhận thức về ANQG và vấn đề bảo
đảm ANQG

(1) An ninh quốc gia: eo quan
niệm truyền thống, ANQG mang nội
hàm đồng nghĩa với sử dụng sức
mạnh để chống xâm lược, bảo vệ sự
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của
một quốc gia. Ngày nay, ANQG bao
hàm: AN chính trị, AN kinh tế, AN
quân sự, AN đối ngoại, AN tư tưởng -
văn hóa, AN xã hội, AN thông tin, AN
tài chính - tiền tệ, AN năng lượng, AN
lương thực, AN dân số, AN môi
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trường… Trong đó, AN kinh tế là nền
tảng (trung tâm), AN chính trị là cốt
lõi, xuyên suốt và cùng với AN tư
tưởng - văn hóa, AN quân sự trở
thành 04 trụ cột của Chiến lược
ANQG trong thế kỷ 21.

Tiếp cận khái niệm ANQG, phải đề
cập đến những vấn đề thuộc về bản
chất của ANQG, đó là: (i) ANQG là
nói đến mức độ an toàn, ổn định và sự
bền vững cần đạt được trên các lĩnh
vực; (ii) ANQG là nói đến những lợi
ích cực kỳ quan trọng cần được giữ gìn,
bảo vệ ở một quốc gia cụ thể; (iii)
ANQG vừa mang tính tiến công, vừa
mang tính bảo vệ (tiến công để chủ
động bảo vệ và ngược lại). Có hai dạng
thức: Chiến lược ANQG mang tính
tiến công nhằm bành trướng, mở rộng
ảnh hưởng và dạng Chiến lược
ANQG mang tính chất bảo vệ là chủ
yếu (Chiến lược ANQG của Việt Nam
thuộc dạng này).

An ninh quốc gia của Việt Nam là sự
ổn định, phát triển bền vững về mọi
mặt của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của quốc
gia, của dân tộc Việt Nam được bảo vệ. 

2. Những nội dung cốt lõi:
2.1. Nội dung bảo vệ Tổ quốc

(BVTQ) Việt Nam XHCN gồm 06 nội
dung không tách rời với tư duy lý luận
BVTQ: 

(1) Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; 

(2) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân
dân và chế độ XHCN; 

(3)Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH
- HĐH đất nước; 

(4)Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; 
(5) Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội và nền văn hóa; 
(6) Giữ vững ổn định chính trị và

môi trường hòa bình, phát triển đất
nước theo định hướng XHCN.

2.2. Quan điểm Bảo vệ tổ quốc Việt
Nam XHCN: (1) Khẳng định lợi ích
quốc gia dân tộc; lấy việc giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định để phát triển
kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của
Tổ quốc; (2) Xác định nội lực là quyết
định “khoan thư sức dân để làm kế sâu
rễ bền gốc đó là thượng sách giữ
nước”; (3) Kiên định chính sách đối
ngoại hòa bình, hữu nghị rộng mở đa
dạng hóa, đa phương hóa, sẵn sàng là
bạn và đối tác tin cậy của tất cả các
nước; (4)Phát huy sức mạnh tổng hợp
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để thực hiện mục tiêu.
3. Về chủ đề Đại hội XIII

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước, phát huy ý chí, sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp
với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn
định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI,
nước ta trở thành nước phát triển, theo
định hướng xã hội chủ nghĩa”.
4. Điểm mới trong chủ đề Đại hội

(1) Bổ sung xây dựng hệ thống
chính trị vào nội dung xây dựng Đảng
thành “tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh”.

(2) Bổ sung: “khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước, phát huy ý chí”, và
“kết hợp với sức mạnh thời đại” vào nội
dung “phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc” để trở thành “khơi dậy
khát vọng phát triển đất nước, phát huy
ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...”. 

(3) Bổ sung cụm từ: “tiếp tục” thành
“tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ

công cuộc đổi mới”.
Nội dung “phát huy sức mạnh toàn

dân tộc” luôn là một nội dung quan
trọng trong đường lối của Ðảng, được
nêu trong tiêu đề Báo cáo chính trị của
nhiều Ðại hội Ðảng (trong chủ đề và
cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị
Ðại hội XI, XII đều có nội dung này).
Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục đưa nội
dung “phát huy sức mạnh toàn dân
tộc” vào chủ đề Ðại hội. Việc kết hợp
nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực là
quyết định, kết hợp sức mạnh dân tộc
và sức mạnh thời đại là một quan điểm
lớn, nội dung lớn trong đường lối cách
mạng, phát triển đất nước của Ðảng.

Xác định mục tiêu “Đến giữa thế kỉ
XXI nước ta trở thành nước phát triển,
theo định hướng xã hội chủ nghĩa”

(4) Xác định rõ hơn nhiệm vụ
nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc
phòng, an ninh: Trước những diễn
biến mới nhanh chóng, phức tạp của
tình hình thế giới và khu vực cũng
như sự phát triển mạnh mẽ các loại vũ
khí, trang thiết bị hiện đại do việc ứng
dụng những thành quả khoa học và
công nghệ, cần phải có sự nghiên cứu,
phát triển lý luận về an ninh, quốc
phòng; Văn kiện Đại hội XIII xác
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định: “Quán triệt sâu sắc nguyên tắc
kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và
thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới,
giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở
phát huy dân chủ rộng rãi”.

Đồng thời Đại hội XIII nhấn mạnh:
“Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận
về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ
thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ an
ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình
hình mới. Nâng cao năng lực dự báo
chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến
lược; không để bị động, bất ngờ trong
mọi tình huống. Đổi mới và nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục,
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an
ninh cho cán bộ, công chức, viên chức
và cho toàn dân, bảo đảm phù hợp với
từng đối tượng. Chú trọng giáo dục,
thống nhất, nâng cao nhận thức về đối
tác và đối tượng; nắm vững đường lối,
quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới”.

Một là, về vị trí, vai trò của quốc
phòng, an ninh

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu,
thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ
thống chính trị và toàn dân, trong đó

QĐND, CAND là nòng cốt.
Đại hội XIII của Đảng cũng xác

định: “Tiếp tục phát triển nhanh và bền
vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển
khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó
phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm,
xây dựng Đảng là then chốt; phát triển
văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm
quốc phòng, an ninh là trọng yếu,
thường xuyên”.

Phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục là
nhiệm vụ trung tâm, được ưu tiên,
nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng
cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ
quốc, bởi vì củng cố quốc phòng, an
ninh là cơ sở trực tiếp tạo môi trường,
điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội; ngược lại, kinh
tế - xã hội phát triển, tiềm lực đất nước
ngày càng vững mạnh sẽ là “phương
thức hữu hiệu” để tăng cường tiềm
lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, về mục tiêu, nội dung tăng
cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ
Tổ quốc

Tiếp tục khẳng định nội dung bảo vệ
Tổ quốc mang tính toàn diện cả
phương diện tự nhiên - lịch sử và chính
trị - xã hội, văn hóa, môi trường sống,



môi trường hòa bình... trong một
chỉnh thể thống nhất; giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định chính trị, an
ninh quốc gia, an ninh con người; xây
dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn,
lành mạnh để phát triển đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong Báo cáo chính trị Ðại hội XIII,
xây dựng con nguời, phát huy nhân tố
con nguời, xây dựng môi trường văn
hóa và giải quyết các vấn đề xã hội,
phát huy vai trò của nhân dân... được
trình bày thành hai nhiệm vụ trọng
tâm. Vì vấn đề phát triển văn hóa, xây
dựng con nguời gắn rất chặt với việc
giải quyết các vấn đề xã hội, quản lý
phát triển xã hội, do vậy, Báo cáo chính
trị Ðại hội XIII đã tích hợp hai nội
dung này thành một nhiệm vụ trọng
tâm và trình bày toàn diện, cụ thể, phản
ánh đầy đủ hơn yêu cầu khách quan và
những nguyện vọng chính đáng của
con người, của nhân dân, đặc biệt là
khát vọng phát triển đất nước, khát
vọng hạnh phúc và nhu cầu bảo đảm an
ninh xã hội, an ninh con người... 

Báo cáo chính trị Ðại hội XIII xác
định: “Khơi dậy khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn
và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh

con người Việt Nam trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc
tế; có chính sách cụ thể phát triển văn
hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo
đảm an ninh xã hội, an ninh con nguời,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản
lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội, nâng cao chất luợng
cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con
người Việt Nam”

Ba là, về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc
“Phát huy cao nhất sức mạnh tổng

hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống
chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại,
tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của
cộng đồng quốc tế” để bảo vệ Tổ quốc.

Là sự cụ thể hóa chủ đề của Đại hội
XIII của Đảng là: “... khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp
với sức mạnh thời đại...” để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, về phương châm, quan
điểm chỉ đạo sự nghiệp quốc phòng,
an ninh, bảo vệ Tổ quốc, cần phải: 

“Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ
chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ
lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột,
chiến tranh và giải quyết các tranh chấp
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bằng biện pháp hòa bình phù hợp với
luật pháp quốc tế”. 

Quan điểm về phát huy sức mạnh
tổng hợp quốc gia trong xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc. Xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc là hai nhiệm vụ chiến lược cơ
bản, quan trọng hàng đầu của cách
mạng Việt Nam, được thể hiện nhất
quán trong các văn kiện của Ðảng.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong
các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật
phát triển, đổi mới.

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung
và nhấn mạnh đến vấn đề “Chú trọng
an ninh, an toàn là một trong những
yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của
người dân. Xác định “chủ động phòng
ngừa” là chính. Ứng phó kịp thời, hiệu
quả với các đe dọa an ninh phi truyền
thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu
hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh”.

Năm là, về tăng cường tiềm lực
quốc phòng, an ninh, xây dựng nền
quốc phòng toàn dân gắn với nền an
ninh nhân dân

“Tăng cường tiềm lực quốc phòng và
an ninh; xây dựng và phát huy mạnh
mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc
phòng toàn dân và nền an ninh nhân

dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế
trận quốc phòng toàn dân và thế trận
an ninh nhân dân”.

Trong xây dựng lực lượng cần coi
trọng xây dựng cả lực lượng chính trị
(lực lượng của các ngành, ở các cấp và
nhân dân trong các cộng đồng dân
cư...) và lực lượng vũ trang nhân dân,
trong đó quan tâm đặc biệt đến xây
dựng lực lượng vũ trang vững mạnh
làm nòng cốt. 

Tập trung xây dựng tiềm lực quốc
phòng, an ninh toàn diện, trong đó
chú trọng các tiềm lực cơ bản, như
chính trị tinh thần, văn hóa, xã hội,
kinh tế, khoa học - công nghệ, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại. 

“Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh
tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc
phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an
ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối
ngoại. Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu
quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược
bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,
đối ngoại; trong từng địa phương, vùng,
địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm
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vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”.
Sáu là, về phương hướng, mục tiêu

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
“Xây dựng QĐND, CAND cách

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại, một số quân chủng, binh
chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.
Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân
đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền
đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây
dựng QĐND, CAND cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và
cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng
và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
Quân đội và Công an tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước
và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý
tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm
chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến
đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong mọi tình huống”.

Đồng thời, “Xây dựng lực lượng dự
bị động viên hùng hậu và dân quân tự
vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng,
miền, trên biển. Quan tâm xây dựng
lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã
hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ
giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”. Văn
kiện Đại hội XIII còn nhấn mạnh

điểm mới: “Tiếp tục đổi mới cơ chế,
chính sách, nâng cao chất lượng thu
hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quốc phòng, an ninh là lĩnh vực vô
cùng quan trọng và là nhiệm vụ trọng
yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân. Đại hội XIII của Đảng
khẳng định: “Tiếp tục giữ vững và tăng
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về
mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập
trung, thống nhất của Nhà nước đối với
quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ
trang... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ
XHCN; bảo đảm an ninh, trật tự, an
toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định để phát triển đất nước.
III. VỀ TƯ DUY MỚI VỀ QUỐC
PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI
TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII
1. Tư duy về quốc phòng, an ninh,
BVTQ có bước phát triển và ngày
càng hoàn thiện, sự kết hợp giữa quốc
phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa
và đối ngoại. 
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(1) Triển khai đồng bộ các chiến
lược quan trọng như: Chiến lược
quốc phòng, Chiến lược quân sự,
Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia,
Chiến lược bảo vệ biên giới quốc
gia, Chiến lược BVTQ trên không
gian mạng. 

Một là, nhận diện về không gian
chiến lược của quốc gia. 

Hai là, về bảo vệ độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc.

Ba là, tư duy về phạm vi, mục tiêu
bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia
không bó hẹp trong các vấn đề an ninh
chính trị, quân sự truyền thống, mà
còn bao quát cả những vấn đề an ninh
phi truyền thống.

Bốn là, xác định một chủ thể là đối
tượng hay đối tác; xác định mặt nào
nhiều hơn mặt nào trong một chủ thể
cần bám sát hơn vào yêu cầu bảo vệ lợi
ích quốc gia trong tình hình mới.

Năm là, nhận thức và giải quyết các
mối quan hệ về đối tác, đối tượng có
bước chuyển biến quan trọng. Chủ
động đấu tranh kịp thời hiệu quả, từng
bước đẩy lùi các loại tội phạm và ứng
phó kịp thời các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống.

Sáu là, xây dựng QĐND, CAND
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại, có mặt tiến nhanh lên
hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn
yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới.

(2) Với Đại hội XII, việc xác định
phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh của Đại hội XIII có mặt đậm
nét hơn và có những điểm mới:

Bổ sung nội dung trọng yếu của
quốc phòng, an ninh, những nhiệm vụ
mới nổi lên cần giải quyết. Đó là: “giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định
chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con
người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ
cương, an toàn, lành mạnh để phát
triển đất nước theo định hướng
XHCN”. Đồng thời còn nhấn mạnh:
“Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ
chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ
lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột,
chiến tranh và giải quyết các tranh chấp
bằng các biện pháp hòa bình phù hợp
với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên
trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định để phát triển”. 

Nội dung xây dựng tiềm lực quốc
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phòng và an ninh rõ nét hơn, toàn
diện hơn “Tăng cường tiềm lực quốc
phòng và an ninh; xây dựng và phát
huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”
trong nền quốc phòng toàn dân và nền
an ninh nhân dân... 

Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả
quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ
Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại; trong từng địa phương, vùng,
địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm
vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”.

(3) Xác định rõ hơn nhiệm vụ triển
khai thực hiện các chiến lược về quốc
phòng, an ninh: Đại hội XIII nhấn
mạnh điểm mới là: “Tiếp tục triển khai
thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược
bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng,
Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an
ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới
quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên
không gian mạng, Chiến lược an ninh
mạng quốc gia và các chiến lược quốc
phòng, an ninh chuyên ngành khác”.

“Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của

Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất
của Nhà nước đối với QĐND, CAND
và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Nâng
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công
tác đảng, công tác chính trị trong
QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững
mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong
sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới”.

Báo cáo chính trị Đại hội XIII có
cách nhìn nhận và xác định rõ hơn về
bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc:
“Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân
tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của
Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp
quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.
Lợi ích quốc gia - dân tộc bao gồm rất
nhiều yếu tố lợi ích: chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Đặc biệt bảo vệ vùng biển, đảo,
thềm lục địa, triệt để phương thức phi
vũ trang, vận dụng linh hoạt, mềm dẻo
sách lược giữ vững độc lập, chủ quyền,
lãnh thổ.

2. Về phương hướng đối ngoại, Báo
cáo chính trị Ðại hội XIII tiếp tục
khẳng định những quan điểm đã được
xác định tại Ðại hội XII là: “thực hiện
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa
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phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và
tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu
rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường
hòa bình, ổn định, không ngừng nâng
cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.
Ðồng thời, Báo cáo chính trị cũng nhấn
mạnh thêm yêu cầu “chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu
rộng, có hiệu quả”. Ðây là nội dung yêu
cầu mới mà Ðại hội XIII của Ðảng đặt
ra trong điều kiện sau 35 năm thực
hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã
mở cửa, kết nối và thiết lập các mối
quan hệ rộng lớn, toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực với thế giới. Lợi ích quốc
gia - dân tộc luôn được quan tâm và xác
định là mục tiêu trọng yếu trong hoạt
động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

(1) Xác định rõ hơn vai trò của hoạt
động đối ngoại: Báo cáo chính trị Đại
hội XIII nhấn mạnh: “Tiếp tục phát
huy vai trò tiên phong của đối ngoại
trong việc tạo lập và giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định, huy động các
nguồn lực bên ngoài để phát triển đất
nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất
nước”. Đây là lần đầu tiên Văn kiện
Đại hội Đảng xác định cụ thể và sâu
sắc vị trí, vai trò của công tác đối
ngoại và hội nhập quốc tế. Điều đó

làm sáng rõ hơn nhiệm vụ trọng yếu
của công tác đối ngoại là tiên phong
trong việc giữ vững môi trường hòa
bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, đối ngoại để phục vụ
đối nội. Mở rộng quan hệ đối ngoại
nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng
cường hợp tác quốc tế để phát triển
kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì một nước
Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

(2) Xác dịnh chủ trương mới trong
xây dựng nền ngoại giao và đội ngũ
cán bộ đối ngoại:

Đại hội XIII, Báo cáo chính trị đã xác
định: “Xây dựng nền ngoại giao toàn
diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại
đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại
nhân dân”. Như vậy, cùng với chủ
trương xây dựng lực lượng vũ trang
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến
tới hiện đại, Đại hội XIII đề cập đến việc
xây dựng nền ngoại giao toàn diện,
hiện đại. Đây là bước tiến mới có tính
đột phá đối với hoạt động đối ngoại.

Cùng với việc chú trọng xây dựng
nền ngoại giao hiện đại, Đại hội XIII



còn xác định: “Nâng cao bản lĩnh,
phẩm chất, năng lực, phong cách
chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội
ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và
hội nhập quốc tế...”.

(3) Chủ động và tích cực hội nhập
quốc tế toàn diện, sâu rộng Đại hội XIII
đã cụ thể hóa hơn và xác định những
định hướng và nhiệm vụ sâu rộng hơn
về hội nhập quốc tế. Báo cáo chính trị
Đại hội XIII nhấn mạnh: “Chủ động và
tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt
mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội
nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế
toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả
vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc
lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia. Gắn kết
chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với
việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy
động tiềm năng của toàn xã hội; đổi mới,
hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao
năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng
thích ứng của đất nước”.

(4) Chủ động, tích cực đóng góp đối
với các hoạt động quốc tế, trong điều
kiện hội nhập quốc tế toàn diện, sâu
rộng, chủ động và tích cực là đòi hỏi
mới, là điều kiện cho chúng ta tranh
thủ các nguồn lực bên ngoài để xây

dựng, bảo vệ đất nước, chủ động, tích
cực phải gắn liền với bảo đảm hiệu quả
của quá trình hội nhập, bảo đảm cho
tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, sự
ổn dịnh và phát triển bền vững của đất
nước, của chế độ.

Báo cáo chính trị Ðại hội XIII nhấn
mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên
phong của đối ngoại trong việc tạo lập
và giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định, huy động các nguồn lực bên ngoài
để phát triển đất nước, nâng cao vị thế
và uy tín của đất nước”. Ðây là lần đầu
tiên Văn kiện Ðại hội Ðảng xác định
cụ thể và sâu sắc vị trí, vai trò của công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ðiều
đó làm sáng rõ hơn nhiệm vụ trọng
yếu của công tác đối ngoại là tiên
phong trong việc giữ vững môi trường
hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, đối ngoại để phục vụ
đối nội. Mở rộng quan hệ đối ngoại
nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng
cường hợp tác quốc tế để phát triển
kinh tế - xã hội, đẩy mạnh CNH -
HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc độc
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ, vì một nước Việt Nam
XHCN giàu mạnh n
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1. Phát triển nhận thức về mối quan hệ
giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây
dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị,
gắn liền hai mặt công tác này với nhau

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản
Việt Nam chủ trương phải gắn liền xây
dựng Đảng với xây dựng hệ thống
chính trị, nói cách khác, xây dựng
Đảng và xây dựng hệ thống chính trị
là một chỉnh thể đi liền với  nhau. Điều
này thể hiện sự phát triển nhận thức
của Đảng về vị trí, mối quan hệ, nhiệm
vụ công tác xây dựng Đảng trong điều
kiện mới.

Khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng
là lực lượng lãnh đạo xã hội thông qua
việc đề ra đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng; Nhà nước tổ chức thực
hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng thông qua chức năng quản lý
Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội vận

động thành viên, hội viên, đoàn viên
thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ
của tổ chức mình. Tất cả hợp thành
một hệ thống, một chỉnh thể thống
nhất, không thể có Đảng trong sạch,
vững mạnh khi các tổ chức khác trong
hệ thống chính trị không trong sạch,
vững mạnh. Xây dựng hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ của các tổ
chức trong hệ thống thực chất cũng là
góp vào xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh
đạo của Đảng.

ực tế công tác xây dựng Đảng đã
luôn gắn liền, đi đôi với xây dựng hệ
thống chính trị và ngược lại. Ở đâu,
khi nào có sự gắn liền này thì thành
công và tách rời, xem nhẹ mặt nào đó
sẽ không thể có kết quả tốt đẹp. 

Với quan điểm về gắn liền xây dựng,
chỉnh đốn Đảng với xây dựng, chỉnh

nhỮng VẤn Đề LÝ LuẬn - ThỰC TIễn MỚI 
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đốn hệ thống chính trị của Đại hội
XIII sẽ ngăn ngừa, khắc phục xu
hướng biệt phái của hai mặt công tác
lớn này, mở rộng nội dung, phạm vi
công tác xây dựng Đảng cũng như xây
dựng chính quyền, xây dựng hệ thống
chính trị.

2. Phát triển nhận thức về cấu trúc
công tác xây dựng Đảng

eo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của
Đảng Lao động Việt Nam (nay là
Đảng Cộng sản Việt Nam) đã đề ra
các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo 3
mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức. Việc
xác định cấu trúc công tác xây dựng
Đảng gồm 3 mặt chính trị, tư tưởng,
tổ chức không thay đổi cho đến năm
2016, khi Đại hội XII của Đảng đã đưa
xây dựng Đảng về đạo đức trở thành
một mặt cơ bản trong cấu trúc công
tác xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu
của tình hình mới. Đến Đại hội XIII
này, từ yêu cầu của thực tiễn xây dựng
Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã tách xây dựng
cán bộ thành một mặt cơ bản trong
công tác xây dựng Đảng. Văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng Cộng sản Việt Nam viết:

“Trong những năm tới phải đặc biệt coi
trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng,
chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị,
tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”1.
Như vậy, cấu trúc công tác xây dựng
Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam
hiện nay bao gồm 5 mặt cơ bản: chính
trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán
bộ. Đây là sự phát triển nhận thức về
cấu trúc công tác xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam.  
3. Những bài học kinh nghiệm về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới,
trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội
XIII rút ra năm bài học kinh nghiệm
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây
cũng là những nhận thức mới, chứa
đựng những quan điểm, chủ trương
mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

ứ nhất, nâng cao bản lĩnh chính
trị; kiên định, vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện
nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ và các
nguyên tắc của Đảng; kịp thời tổng kết
thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới
sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ; đấu

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN THÔNG TIN - TƯ LIỆU

60 SỐ 101 (235) - 2022



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNTHÔNG TIN - TƯ LIỆU

61SỐ 101 (235) - 2022

tranh kiên quyết với những biểu hiện
cơ hội chính trị.

ứ hai, phải đặc biệt coi trọng sự
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành
động trong Đảng, trước hết trong Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp
uỷ các cấp. Người đứng đầu các cấp
phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với
làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, nhân
dân lên trên hết, trước hết. ường
xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó
mật thiết giữa Đảng với nhân dân,
phát huy vai trò của nhân dân và thật
sự dựa vào dân để xây dựng Đảng.

ứ ba, phải thấm nhuần sâu sắc
quan điểm công tác cán bộ là nhiệm
vụ “then chốt” của công tác xây dựng
Đảng, có liên quan đến sự sống còn
của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán
bộ là cái gốc của mọi công việc, là
nhân tố quyết định sự thành bại của
cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược và người đứng
đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín
trong Đảng và nhân dân.

ứ tư, xây dựng Đảng phải gắn kết
chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh và chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ,
toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và
chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng
Đảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược,
lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ
quan trọng, thường xuyên, cấp bách;
đồng thời, xác định đúng trọng tâm,
trọng điểm, khâu đột phá.

ứ năm, trong lãnh đạo, chỉ đạo và
tổ chức thực hiện phải có quyết tâm
chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động
quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ,
chắc chắn và có bước đi phù hơp; kiên
trì, cầu thị, lắng nghe; không cầu toàn,
không chủ quan nóng vội, mất cảnh giác
và không tự mãn với thành tích đạt
được. Đối với những việc mới, khó,
phức tạp thì tiển hành thí điểm, vừa làm,
vừa rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm
phù hợp, hiệu quả nhất để nhân rộng.

Năm bài học kinh nghiệm về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trên được
rút ra cả từ những thành công và cả
những những hạn chế không chỉ trong
5 năm của nhiệm kỳ mà còn từ 35 năm
đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4. Nhấn mạnh vấn đề “kiên định
nguyên tắc xây dựng Đảng” trong



quan điểm chỉ đạo công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng 

Trong hệ quan điểm chỉ đạo công
cuộc đổi mới giai đoạn mới, Đại hội
XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
bổ sung vấn đề: “kiên định nguyên tắc
xây dựng Đảng” vào quan điểm chỉ
đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, thành 4 vấn đề phải kiên định:
Kiên định và vận dụng, phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên
định đường lối đổi mới của Đảng; kiên
định các nguyên tắc xây dựng Đảng.
Việc bổ sung này là thể hiện sự phát
triển nhận thức của Đảng về công tác
xây dựng Đảng, nhất là về các nguyên
tắc xây dựng Đảng trước những thách
thức to lớn của tình hình, nhiệm vụ
thời kỳ mới. Đảng Cộng sản Việt Nam
khẳng định: “Sự chặt chẽ về nguyên tắc
là vấn đề sống còn của Đảng và bảo
đảm quan trọng nhất cho sức sống, sự
trong sạch và vững mạnh của Đảng”2.
Kinh nghiệm lịch sử của phong trào
cộng sản, công nhân quốc tế và của
Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy,
khi nào giữ vững các nguyên tắc xây
dựng đảng thì đảng vững vàng, có đủ

sức mạnh lãnh đạo cách mạng thành
công và ngày càng phát triển; ngược
lai, khi đảng cộng sản nào mất cảnh
giác, lơi lỏng, xa rời các nguyên tắc tổ
chức và hoạt động cơ bản thì sẽ bị suy
yếu, thậm chí tan vỡ. Trong thời gian
qua, nhờ kiên định các nguyên tắc xây
dựng Đảng mà Đảng Cộng sản Việt
Nam đã vượt qua các thách thức, củng
cố, phát triển đội ngũ; giữ vững vai trò
lãnh đạo của Đảng, đưa công cuộc đổi
mới đạt được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử như hiện nay. Tuy
nhiên, thành tựu sẽ lớn hơn, Đảng sẽ
trong sạch, vững mạnh hơn, nếu như
không có một bộ phận cán bộ, đảng
viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo,
quản lý cao cấp suy thoái, vi phạm các
nguyên tắc xây dựng Đảng, gây ra
những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy,
đã đến lúc phải đề cao hơn các nguyên
tắc xây dựng Đảng để góp phần phòng
ngừa, ngăn chặn từ sớm sự vi phạm
các nguyên tắc này.
5. Những nhận thức mới trong nhiệm
vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản
Việt Nam xác định 10 nhóm nhiệm
vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong 5
năm 2021 - 2025, trong có nhiều điểm
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mới về nhận thức, giải pháp.
Trong xây dựng Đảng về chính trị:

Đại hội XIII đã bổ sung, nhấn mạnh 3
nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tăng
cường xây dựng Đảng về chính trị: 

Một là, nâng cao bản lĩnh, năng lực
dự báo và chất lượng công tác hoạch
định đường lối, chính sách phù hợp
với thực tiễn Việt Nam và xu hướng
phát triển của thời đại. Đây là nhận
thức mới phù hợp với bối cảnh tình
hình khu vực và thế giới diễn biến rất
nhanh chóng, phức tạp, tác động
mạnh mẽ đến Việt Nam.

Hai là, kịp thời thể chế hóa, cụ thể
hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước, khắc
phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập
trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí
tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức
đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên,
trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý
chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược. 

Ba là, thực hành dân chủ trong
Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật,
kỷ cương của Đảng. Đây là nhiệm vụ,
giải pháp rất quan trọng, là một vấn đề
thuộc bản chất của Đảng ta.

Trong xây dựng Đảng về tư tưởng:
Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt
Nam đã bổ sung những nhiệm vụ, giải
pháp mới trong xây dựng Đảng:

Một là,  nắm chắc, dự báo đúng,
định hướng chính xác, xử lý đúng đắn,
kịp thời các vấn đề tư tưởng trong
Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm
bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo
đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng,
đồng thuận cao trong xã hội.

Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện
hệ thống lý luận về đường lối đổi mới,
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn
kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý
luận với định hướng chính sách; sớm
kết luận những vấn đề lý luận đã
chín, đã rõ để phát triển, hoàn thiện
đường lối, chủ trương xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, kiên quyết và thường
xuyên đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị;
đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Trong xây dựng Đảng về đạo đức:
Đại hội XIII bổ sung, nhấn mạnh các
nhiệm vụ, giải pháp mới trong xây
dựng Đảng về đạo đức: 

Một là, thực hiện nghiêm các quy
định về trách nhiệm nêu gương, chức
vụ càng cao càng phải gương mẫu,
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương. 

Hai là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn
thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho
phù hợp với điều kiện mới và truyền
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây
dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ
sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh
hành vi ứng xử trong công việc hằng
ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách
mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên
thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của
mình, luôn vững vàng trước khó khăn,
thách thức và không bị cám dỗ bởi vật
chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý
thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành
đạo đức cách mạng.

Trong xây dựng Đảng về tổ chức:
Đại hội XIII chủ trương: “Tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của
Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và bổ

sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới:
Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức

của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của
Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ
với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội,
con người. Việc nghiên cứu đổi mới
mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống
chính trị là vấn đề lớn đặt ra được Đại
hội tiếp tục quan tâm nhằm khắc phục
tình trạng lúng túng, thiếu tính hệ
thống, bài bản trong đổi mới tổ chức
của hệ thống chính trị.

Hai là, tổng kết các mô hình thí điểm
về tổ chức bộ máy của Đảng và hệ
thống chính trị. Nghiên cứu khắc phục
sự chồng chéo và những bất hợp lý
trong tổ chức của Đảng và tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị.

Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng
và đội ngũ đảng viên: Đại hội XIII
nhấn mạnh phải chú trọng kiện toàn
tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị; nâng cao chất
lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo
toàn diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát,
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác
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của một số loại hình tổ chức cơ sở
đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm
việc của cấp ủy cơ sở. Tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ. 

Đại hội XIII có chủ trương mới về
thực hiện thí điểm việc tổ chức sinh
hoạt đảng theo tổ đảng ở những chi bộ
có đông đảng viên và mở ra việc cho
phép thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở
một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc
trong hoàn cảnh đặc biệt. Đây là điểm
đổi mới phương thức hoạt động của tổ
chức cơ sở đảng phù hợp với sự phát
triển của Đảng và tăng cường ứng
dụng có hiệu quả công nghệ thông tin
trong hoạt động của Đảng đáp ứng
yêu cầu của tình hình mới.

Về vấn đề đảng viên, lần đầu tiên,
Đại hội XIII đã đưa doanh nhân vào
nhóm đối tượng đẩy mạnh phát triển
đảng viên sau thời kỳ thí điểm kết nạp
chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Trong xây dựng Đảng về cán bộ:
Đại hội XIII nhấn mạnh: “Tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hoàn thiện thể chế, quy định về công
tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu

chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng
đội ngũ cán bộ, trước hết là người
đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực
nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm,
dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới
sáng tạo, dám đương đầu với khó
khăn, thử thách, dám hành động vì lợi
ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên
phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn
kết”. Nội dung “dám nghĩ, dám nói,
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám
đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với
khó khăn, thử thách, dám hành động
vì lợi ích chung” là một nhận thức
mới, một điểm nhấn của Đại hội XIII.

Đại hội chú trọng kiểm soát quyền
lực trong công tác cán bộ: “Xây dựng
quy định về thẩm quyền, trách nhiệm
của người đứng đầu trong công tác cán
bộ và quản lý cán bộ; thực hiện tốt quy
định về kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy
quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ
luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý
bằng pháp luật đối với cán bộ có vi
phạm, kể cả khi đã chuyển công tác
hoặc nghỉ hưu”.

Trong công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật đảng: Đại hội XIII yêu cầu tiếp
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tục xây dựng, hoàn thiện các quy định,
quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực,
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát;
cải tiến, đổi mới phương pháp, quy
trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật đảng bảo đảm khách quan,
dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống
nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi,
trong đó tập trung vào các cơ chế, biện
pháp chủ động phát hiện sớm để
phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm,
vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên;
có chế tài để phòng ngừa, xử lý nghiêm
minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Về phương pháp, Đại hội nhấn
mạnh phải tập trung kiểm tra, giám sát
tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ
chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi
phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm,
dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên
quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh
các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;
tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu,
giải quyết từ sớm, không để vi phạm
nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo
dài và lan rộng; đẩy mạnh kiểm tra,

giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối
với cấp dưới.

Về mối quan hệ giữa Đảng với
nhân dân: Đại hội XIII nhấn mạnh
cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
nhận thức, hành động của các cấp ủy
đảng, hệ thống chính trị về công tác
dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh
trong tình hình mới.

Đại hội yêu cầu phát huy vai trò, sự
tham gia của nhân dân trong xây
dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân,
giữa các vùng, địa phương; quan tâm
đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực
hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, nhân dân làm chủ” và
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân
thụ hưởng”. Tổ chức có hiệu quả, thực
chất việc nhân dân tham gia giám sát,
đánh giá hiệu quả hoạt động của các
tổ chức trong hệ thống chính trị; phẩm
chất, năng lực của đội ngũ cán bộ,
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đảng viên. Lấy kết quả công việc, sự
hài lòng và tín nhiệm của nhân dân
làm tiêu chí quan trọng để đánh giá
chất lượng tổ chức bộ máy và chất
lượng cán bộ, đảng viên.

Về đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí: Đại hội XIII xác định
công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt
quan trọng trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, vì nếu không thực hiện tốt sẽ
làm giảm sút lòng tin của nhân dân
đối với Đảng, thách thức đối với vai
trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong
của chế độ 

Đại hội nhấn mạnh giải pháp đẩy
mạnh, nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác,
thống nhất cao về ý chí và hành động
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
về phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, trước hết là sự gương mẫu, quyết
liệt của người đứng đầu cấp ủy, tổ
chức, cơ quan, đơn vị; kiên trì giáo
dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây
dựng văn hóa tiết kiệm, không tham
nhũng, lãng phí trước hết trong cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đại hội đặc biệt chú trọng giải pháp
xây dựng, hoàn thiện các quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh
tế - xã hội, về kiểm tra, giám sát và
phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
nhất là các quy định về kiểm soát
quyền lực, trách nhiệm của người
đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo
đảm dân chủ, công khai, minh bạch; cơ
chế bảo vệ, khuyến khích những người
làm công tác kiểm tra, giám sát, phát
hiện, xử lý tham nhũng cũng như với
người tố cáo, tích cực đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý
nghiêm những người lợi dụng chống
tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây
mất đoàn kết nội bộ; kiểm soát có hiệu
quả tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ
lãnh đạo, quản lý; thực hiện chế độ
thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đấu tranh phòng, chống tham
nhũng hiệu quả, Đại hội XIII đặt ra
phương hướng, giải pháp tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm
minh các vụ, việc, vụ án tham nhũng,
lãng phí; kiên quyết thu hồi tài sản
tham nhũng; kịp thời xử lý, thay thế
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cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu
hiện tham nhũng, lãng phí; xử lý
nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu,
vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đại hội
xác định cần tiếp tục đẩy mạnh cải
cách chính sách tiền lương, nâng cao
thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo
đảm cuộc sống để cán bộ, công chức,
viên chức yên tâm công tác.

Về phương thức lãnh đạo của Đảng
trong điều kiện mới: Đại hội XIII yêu
cầu toàn Đảng đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng theo
hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm
nhìn chiến lược trong hoạch định
đường lối, chủ trương; đổi mới việc
xây dựng, ban hành và nâng cao chất
lượng các nghị quyết của Đảng; khắc
phục tình trạng ban hành nghị quyết
chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi.
Đồng thời, nâng cao năng lực thể chế
hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương
của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện có hiệu quả. Đổi mới mạnh
mẽ phong cách lãnh đạo, phương
pháp công tác, lế lối làm việc của các
cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung
ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện
phong cách làm việc khoa học, tập thể,

dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân,
vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, học
hỏi, nói đi đôi với làm. Đẩy mạnh cải
cách hành chính Đảng. 

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng
Cộng sản Việt Nam đã xác định khái
niệm mới “phương thức lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng” khi đề ra nhiệm vụ
tiếp tục “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu
lý luận về đổi mới nội dung, phương
thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
trong điều kiện mới”3. Đây là sự phát
triển nhận thức quan trọng của Đảng
Cộng sản Việt Nam về vấn đề đảng
lãnh đạo, đảng cầm quyền.  
6. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và
giải pháp đột phá

Cùng với việc thực hiện toàn diện,
đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
lớn, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản
Việt Nam xác định ba nhiệm vụ trọng
tâm và ba giải pháp đột phá cần tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện có hiệu quả sau:

Ba nhiệm vụ trọng tâm là: 
(1) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có

hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập,
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định
về trách nhiệm nêu gương. 

(2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ;
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng
đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và
từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn
với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba giải pháp đột phá là:
(1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về

công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ

thống chính trị, nhất là công tác tổ
chức, cán bộ. 

(2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ
luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi
trường đổi mới sáng tạo trong công tác
cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. 

(3) Kiên quyết đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,
quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra,
giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng
tâm và giải pháp đột phá là một đổi mới
trong văn kiện Đại hội nhằm định
hướng rõ nhiệm vụ của toàn Đảng sau
Đại hội để nâng cao hiệu quả lãnh đạo
của Đảng, khắc phục tình trạng chờ đợi,
lúng túng thường xảy ra sau Đại hội n
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Thực hiện thỏa thuận giữa
Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng Cộng sản Trung Quốc

về hợp tác nghiên cứu lý luận, ngày
29/12/2021, Hội thảo lý luận lần thứ
16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được
tổ chức theo hình thức trực tuyến, với
chủ đề “Những thành tựu to lớn và

kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản
Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo
tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
mỗi nước”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt
Nam do đồng chí Nguyễn Xuân
ắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Hội đồng lý luận Trung ương, Giám
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hỘI ThẢO LÝ LuẬn Lần Thứ 16 
giữA Đảng CỘng sản viỆt nAm 

và Đảng CỘng sản trUng QUốC

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn _ Ảnh: TTXVN



đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản
Trung Quốc do đồng chí Hoàng Khôn
Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền
Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự Hội thảo, có các
đồng chí đại diện lãnh đạo các ban,
ngành, các nhà khoa học của Việt
Nam và Trung Quốc, đại diện Đại sứ
quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại
sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa hai
Đảng diễn ra vào thời điểm Đảng
Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành
công Đại hội XIII và đang thực hiện
chiến lược, mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội do Đại hội đề ra; Trung Quốc
vừa long trọng kỷ niệm 100 năm
thành lập Đảng Cộng sản Trung
Quốc, hoàn thành mục tiêu 100 năm
thứ nhất là xây dựng toàn diện xã hội
khá giả, bắt đầu thực hiện Quy hoạch
5 năm lần thứ 14.

Phát biểu dẫn đề tại Hội thảo,
Trưởng đoàn của hai bên đều khẳng
định ý nghĩa quan trọng của việc tăng
cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng

trong tình hình mới; cho rằng, đây là
dịp để hai bên cùng tổng kết và chia sẻ
những thành tựu về lý luận và thực
tiễn, cũng như kinh nghiệm trong quá
trình Đảng lãnh đạo tìm tòi xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân ắng
nhấn mạnh, với nhận thức chủ nghĩa
xã hội vừa mang tính phổ biến, vừa
có tính đặc thù, Đảng Cộng sản Việt
Nam không ngừng nghiên cứu, tìm
tòi mô hình chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của
Việt Nam. Những thắng lợi to lớn của
cách mạng Việt Nam, nhất là những
thành tựu có tính lịch sử trong công
cuộc đổi mới khẳng định sự đúng
đắn, sáng tạo của đường lối của Đảng
về xây dựng, phát triển đất nước.
Càng đi sâu vào tiến trình đổi mới,
càng đối mặt với những khó khăn,
thách thức, Đảng càng ý thức đầy đủ
hơn tầm quan trọng có ý nghĩa quyết
định của nhiệm vụ xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh. Đồng chí
Hoàng Khôn Minh thông báo Trung
Quốc vừa tổ chức thành công Hội
nghị Trung ương 6 khóa XIX của
Đảng, Hội nghị đã thông qua “Nghị
quyết của Ban Chấp hành Trung
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ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về
những thành tựu to lớn và kinh
nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn
đấu của Đảng “, qua đó tổng kết
những thành tựu lý luận và thực tiễn
cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã
hội đặc sắc Trung Quốc trong suốt
100 năm qua.

Hai bên nhất trí cho rằng, với tinh
thần trao đổi khoa học, thẳng thắn,
Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa hai
Đảng nhất định sẽ có đóng góp thiết
thực đối với nhiệm vụ phát triển lý
luận phục vụ sự nghiệp xây dựng
Đảng, quản lý đất nước, xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam và Trung Quốc, góp phần tăng
cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc
đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
phát triển ổn định, lành mạnh, bền
vững và ngày càng tốt đẹp hơn.

Xoay quanh chủ đề Hội thảo, các
chuyên gia, học giả của hai bên đã đi
sâu trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn,
tập trung phân tích về những thành tựu
to lớn mà mỗi Đảng giành được, cũng
như những bài học kinh nghiệm rút ra
trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở mỗi nước n
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Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung
Quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến _ Ảnh: TTXVN


